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Savaitės
įvykiai
JAV kongresas, nusiplauda
mas rankas, P. Vietnamui jokios
karinės pagalbos nežada duoti.
Numato paskirti pinigų mažai
dalelei gyventojų evakuoti ir hu
manitarinei pagalbai. P. Vietna
mo vyriausybė atsistatydino.
Naujuoju prezidentu išrinktas
buvęs generolas ir sąmokslo
prieš prez. Diem organizatorius
“didysis” Minh.
Teroristai užpuolė Vokietijos
ambasadą Stockholme, nužudė
ambasados attache ir paėmė įkai
tų. Jie reikalavo paleisti iš ka
lėjimo Vokietijoj laikomus Bader grupės teroristus. Vyriau
sybei nesutikus, teroristai pasta
tą susprogdino. 5 teroristai buvo
suimti.
JAV gynybos sekr. Schlesinger patikino Izraelį, kad JAV,
persvarstydamos savo Art. Rytų
politiką, nenumato sumažinti
paramos Izraelio saugumui už
tikrinti.
JAV pasitraukus iš Indokinijos, jos santykiai su Kinija kiek
atšals, nors Kinija ir siekia, kad
JAV liktų stiprios ir nesitrauktų
iš Europos.
Graikijos
vyriausybė
pa
smerkė kairiųjų suorganizuotas
demonstracijas
prieš
JAV
Atėnuose.
Egipto ir Sirijos prezidentai
sudarė bendrą komitetą vienin
gai strategijai prieš Izraelį pla
nuoti. Jų pasitarime dalyvavo ir
Saudi Arabijos karalius Khalid.
Indijos užs. reik. min. Y.B.
Chavan džiaugėsi, kad Indokinijos įvykiai pademonstravo gy
ventojų išsilaisvinimo ir noro
patiem savo reikalus tvarkyti
siekimus.
Portugalijoj
įvykusios re
voliucijos dalyvis ir informacijos
ministeris maj. Jose Sanches
Osorio pasitraukė į politinį egzilį ir pareiškė, kad revoliuci
ja įteisino naują diktatūrą, nes
ten dabar yra 2000 politinių
kalinių, o min. pirm. Vasco dos
Santos Goncalves yra slaptas ko
munistų partijos narys.
Dar 800 JAV marinų buvo
nuskraidinti į prie P. Vietnamo
esančius karo laivus amerikiečių
ir pietų vietnamiečių evakuaci
jai apsaugoti.
Prancūzijos pastangos, kad Š.
Vietnamas ir Vietkongas at
naujintų derybas dėl 1973 Pary
žiaus sutarties įgyvendinimo,
jokių vaisių nedavė.
Sov. S-ga ir Egiptas bendru
komunikatu pareikalavo sušauk
ti Ženevos konferenciją Art.
Rytų klausimam spręsti.
Dėl įvykių Indokinijoj Kissingeris atidėjo savo numatytą ke
lionę į Pietų Ameriką.
Paaiškėjus, kad United Brand
korporacija davė Hondūro pre
zidentui gen. Oswaldo Lopez
Arellano 1.25 mil. dol. kyšį
bananų eksportui palengvinti,
Hondūre įvyko perversmas, ir
nauju prezidentu paskelbtas
pulk. Juan Alberto Melgar Castro.

Dar trys JAV lėktuvnešiai iš
plaukė į vakarinį Pacifiką ame
rikiečiam iš P. Vietnamo eva
kuoti.
Kambodijos valdovu dabar
yra Khmer Rouge sukilėlių va
das ir gynybos min. Khieu
Samphan. Komunistų partijos
sekr. yra Ieng Sary, globojamas
Š. Vietnamo, o Samphan — Ki
nijos.

Prez. Fordas numato ambasa
doriumi prie JT paskirti buv.
ambasadorių Indijai Daniel P.
Moynihan, kuris kiek anksčiau
įrodinėjo, kad JAV politika
Jungt. Tautose turi būti agresy
vi.
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VLIKO TARYBA PASISAKO
Ryšium su š.m. balandžio 1213 d.d. Chicagoje įvykusia, Vil
ko sušauktąja, Lietuvos laisvini
mo darbų nepaprasta veiksnių
konferencija, Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto ta
ryba balandžio 26 d. buvo susi
rinkusi specialaus posėdžio.
Išklausiusi konferencijoje da
lyvavusių Vliko valdybos atsto-*
vų — dr. Kęstučio Valiūno, Jur
gio Valaičio ir Aleksandro Vakselio — pranešimus ir susipa
žinusi su konferencijos komuni
katu, valdyba rado reikalą pla-į
čiau pasisakyti: 1. dėl paties
Vliko, 2. dėl tarptautinės padė
ties, galinčios pažeisti Lietuvos
valstybės nepriklausomybės tei
sinius pagrindus, ir 3. dėl veik
los būdų ir priemonių, kad to
neįvyktų.
1. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas yra pavergtos
lietuvių tautos teisėta atstovy
bė, įpareigota— iki bus pašalin
tos dabartinės kliūtys tautai lais
vai vykdyti savo suverenines
teises — užsienyje kalbėti ir
veikti tautos vardu. Būdamas
užsienyje, Vilkas yra vieninga
vyriausia Lietuvos laisvės ko
vos vadovybė. Jo sušauktoji
veiksnių konferencija Chicagoje
buvo tikslinga ir gerai paruošta.

2. Susipažinusi su Didž. Bri
tanijos užsienių reikalų minis
terijos 1975 m. kovo 19 d. raš
tu, rašytu Didž. Britanijos Baltų
Tarybai, ir su JAV Valstybės
Departamento 1975 m. balan
džio 11 d. raštu, rašytu JAV
Atstovų Rūmų užsienio reikalų
komiteto pirmininkui kongresininkui Thomas Morgan, Taryba
rado, kad tuose raštuose tepasa
kyta, jog minėtos valstybės Bal
tijos
valstybių
prievartinės
aneksijos nepripažįsta ir, kad
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencija bend
rai deklaruosianti esamųjų Eu
ropos valstybių sienų neliečia
mumą, tautų laisvą apsisprendi
mą ir žmogaus teisių respektavimą.

3. Taryba mano, kad vyriau
sybių oficialūs laisvo apsispren
dimo (self determination) so
vietų okupacijoje esančioms
Baltijos valstybėms deklaravi
mas, toli gražu mūsų nepaten
kina. Sovietai visą laiką aiški
na ir toliau aiškins, kad Baltijos
tautos esančios apsisprendusios ir savanoriškai įsijungu
sios į Sovietų Sąjungą, nors tai
yra ir visiška netiesa. Mums
reikia, kad Europos Saugumo
Konferencijoje greta laisvo apsi-

sprendimo, Vakarų valstybių
deklaracijose būtų įsakmiai pa
brėžta, kad priverstinio ir ne
teisėto Baltijos valstybių į So
vietų Sąjungą įjungimo jos ne
pripažįsta ir nepripažins.

4. Taryba paveda Vliko valdy
bai: (a) susitarus su latviais ir
estais, sudaryti delegacijas ir ap
lankyti Šiaurės Amerikos ir Va
karų Europos valstybių vyriau
sybes ir joms įteikti atitinkamus
memorandumus; (b) ieškoti ke
lių susitikti su Vakarų Europos
valstybių parlamentų atstovais
ir prašyti juos įtaigoti savo vy
riausybes, kad Europos Saugu
mo Konferencijoje nebūtų pa
žeistas Baltijos valstybių teisinis
statusas; (c) paskatinti mūsų po
litines partijas ir kitas organi
zacijas, dalyvaujančias tarptau
tinėse institucijose, ieškoti pa
ramos Baltijos valstybių bylai
ginti; (d) susitarus su latviais ir
estais, atskirai kreiptis į savo
tautiečius Šiaurės Amerikoje ir
Vakarų Europoje ir prašyti visus
plunksną valdančius rašyti savo
krašto spaudoje straipsnius arba
laiškus apie Baltijos valstybes ir
jų dabartines problemas.
5. Išvardintiems ir kitiems
numatytiems uždaviniams vyk(nukelta į 2 psl.)

Vliko taryba, balandžio 26 susirinkusi nepaprasto posėdžio Kultūros Židiny. Sėdi iš k.:
A. Vakselis, J. Audėnas, St. Lūšys, dr. K. J. Valiūnas, Vliko pirm., K. Miklas, J.
Valaitis, St. Žadeikis. Stovi iš k.: V. Radzivanas, A. Vedeckas, A. Skėrys, dr. B. Radzivanas, J. Giedraitis, K. Bučmys, J. Pažemėnas, J. Vilgalys, B. Bieliukas. Nuotr. L.
Tamošaičio

UŽ BALTIJOS KRAŠTUS KONGRESE
Pagal JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos vedamą statis
tiką, JAV Atstovų Rūmų nariai
yra įnešę rezoliucijas Baltijos
valstybių inkorporacijos nepri
pažinimo klausimu ar prisidėję
prie jau įneštų rezoliucijų:
Arizona — John J. Rhodes.
Arkansas — John P. Hammerschmidt.
Califomia — Leo J. Ryan,
John Rousselot, Mark W. Hanaford, Clair W. Burgener.
Colorado—James P. Johnson.
Connecticut — William R.
Cotter, Stewart B. McKinney,
Ronald A. Sarasin.
Florida — Richard Kelly,
C.W. Bill Young, L.A. Bafalis,
Paul G. Rogers, J. Herbert
Burke.
Illinois — Morgan F. Murphy,
Martin A. Russo, Edvvard J.
Derwinski, Henry J. Hyde,
Frank Annunzio, Phillip M.
Crane, Robert McClory, John N.
Erlenborn, John B. Anderson,
George M. O’Brien.

Indiana — Ray J. Madden.
Iowa — Charles E. Grassley,
Tom Harkin.
Maine — David F. Emery.
Maryland — Clarence D.

Long, Maijorie S. Holt, Gilbert
Gude.
Massachusetts — Silvio O.
Conte, Joseph D. Early, Torbert
H. Macdonald, John J. Moakley,
James A. Burke.
Michigan — Marvin L. Esch,
Garry Brown, John D. Dingell,
Williarn S. Broomfield.
Minnesota — Tom Hagedorn,
Bill Frenzel, Donald Fraser.
Nebraska — Charles Thone,
John Y. McCollister.
New Jersey — William J.
Hughes, James J. Florio, James
J. Howard, Millicent Fenwick,
Edwin B. Forsythe, Robert A.
Roe, Henry Helstoski, Peter W.
Rodino, Jr., Matthew J. Rinaldo,
Edward J.
Patten,
Frank
Thompson, Jr.
Nevv York— Thomas J. Downey, Norman F. Lent, Joseph P.
Addabbo, James J. Delaney,
Mario Biaggi, Edvvard I. Koch,
Hamilton Fish, Jr., Samuel S.
Stratton, Frank Horton, Jack F.
Kemp.
North Carolina — L.H.
Fountain.
Ohio — Clarence J. Brovvn,
J. William Stantonjohn M. Ashbrook, Charles J. Carney.

Pennsylvania — Joshua Eilberg, Gus Yatron, Edward G.
Biester, Jr., Daniel J. Flood,
John P. Murtha, Lawrence
Coughlin, William F. Goodling,
Joseph M. Gaydos, Joseph P. Vigorito, John Heinz, III.
Texas — Alan Steelman.
VVashington — Joel Pritchard,
Floyd V. Hicks.
JAV Senate — Carl T. Curtis (Nebraska), Roman L. Hruska (Nebraska), Jesse A. Helms
(North Carolina).
Šiuo metu JAV Senate tėra
įnešta tik viena rezoliucija —
senatoriaus Carl T. Curtis
Rezoliucija No. 29.
JAV LB krašto valdyba malo
niai prašo visus lietuvius ir to
liau sėkmingai darbuotis ieškant
rezoliucijom rėmėjų JAV Senate
ir
Atstovų
Rūmuose.
Tenelieka nė vieno lietuviui at
stovaujančio JAV Kongreso na
rio, rezoliucijos būdu nepasisa
kiusio už Baltijos valstybių lais
vę. Laiškinė akcija ypač nu
kreiptina į Senato narius, juos
prašant prisidėti prie Resolution
No. 29 (Senate Concurrent Re
solution).
LB Inf.

Okupuotos Lietuvos kronika
Partija ir komsomolas. Ba
landžio 11-14 Vilniuj Maskvos
partiniai dignitoriai, dalyvaujant
okup. Lietuvos, Gudijos ir kelių
Rusijos sričių partijos sekreto
riam, spaudos, televizijos ir
radijo redaktoriam, švietė apie
“spaudos, televizijos ir radijo
vaidmens didinimą, plečiant są
junginį socialistinį lenktynia
vimą”. Tai vis ieškojimas pa
veikesnio botago darbo žmo
nėm, kad daugiau dirbtų penk
mečio labui. O kad penkme
čio planas klimsta, matyti ir iš
Kremliaus gegužės 1-sios šūkių,
kuriuose apstu tokių, kaip: “Ge
rinkite socialistinio lenktynia
vimo organizavimą”, “Atkakliai
kovokite už tolesnį socialistinės
ekonomikos stiprinimą”, “Sieki
te didelio darbo našumo”, “Sie
kite geros darbo kokybės”, “Šlo
vė gamybos pirmūnams”, “Ge
riau naudokite gamybinius pajė
gumus”, “Atkakliai siekite įvyk
dyti žemdirbystės ir gyvulinin
kystės produkcijos gamybą”.
Ir balandžio 4 Vilniuj įvyku
siame Lietuvos komsomolo
centro komiteto susirinkime,
dalyvaujant iš Maskvos komso
molo centro N. Zacharovui, bu
vo kalbama, kaip didinti okup.
Lietuvos jaunimo atsidėjimą
darbui. Lietuvos komsomolo Isis sekretorius Baltrūnas kalbė
jo apie jaunimo komunistinę pa
žiūrą į darbą sovietų sistemoj,
apie socialistinį lenktyniavimą
ir aukštus darbo rodiklius. Jis
priminė,
kad
socialistinis
lenktyniavimas Lietuvoj buvo įvestas jau 1940.VIII.4., t.y. ant
rytojaus po to, kai Lietuva buvo
neteisėtai įjungta į Sovietų Są
jungą.
Okup. Lietuvos spauda cituo
ja Brežnevą, kad socialistinis
lenktyniavimas “turi orientuoti
darbo žmonių mases į kovą ne
tik už kiekybinius rodiklius, bet
ir už gerą produkcijos kokybę,
už darbo našumo didinimą, už
lėšų, materialinių ir darbo jė
gos išteklių taupymą.”

Ūkis. Maskviečio Zlobino
vadinamas brigadinės rangos
metodas
uoliai
propaguo
jamas taikyti ir okup. Lietuvoj.
Įsakmaus paaiškinimo apie tą
sovietinio darbo naują metodą
sovietinė spauda nepateikia. Iš
prasitarimų betgi peršasi išvada,
kad tai dar vienas naujas bū
das darbininkam išnaudoti. Ran
gos brigada įsipareigoja valdžiai
už tam tikrą sumą padaryti tam
tikrą darbą, pvz. pastatyti pasta
tą. Kad statybos darbininkai
daugiau uždirbtų, jie stengiasi
darbą atlikti kiek galint per
trumpesnį laiką. Tatai valdžiai
sutaupo dalį sąmatos. Dalis tų
santaupų skiriama darbininkų
premijom, atseit, smarkiau dir
bančiųjų patepimas, bet vis tiek
dar lieka ir darbdaviui-valdžiai.
Tad Zlobino metodas tėra dar
viena priemonė darbininkam
spausti, kad daugiau dirbtų. Ta
tai matyti ir iš Kremliaus atsi
šaukimo, kad “kiekviena briga
da ir cechas, kiekviena įmonė
ir statyba, kiekvienas kolcho
zas ir sovchozas turi dirbti tiks
liai ir darniai, su didžiausia
energija ir atkakliai vykdyti ir
viršyti užduotis, pasitiktinius
planus,
socialistinius
įsipa
reigojimus.” Kaip į tokius mono
polinio darbdavio raginimus
reaguotų kapitalistinio ūkio
darbininkų unijos?
Kai sovietinis darbdavys-val
džia nuolat ir neatlaidžiai spau
džia daugiau, geriau, pigiau
dirbti, nenuostabu, kad vadina
ma liaudies kontrolė, tikrinda
ma vietoj įmonių ataskaitas, ran
da pagal ataskaitą 90 pastatytų
namų, o faktiškai — 69, arba
pagal ataskaitą 107, o faktiškai —
81. Be to, randa, kad į ataskaitė įrašomi nebaigti ir nepriimti
objektai arba priimti “su dide
liais trūkumais”.
Kaune-Vilijampolėj pradėtas
statyti septynių aukštų taksi ga
ražas 700 automobilių.
Žemės ūkis. Pagal “Valstiečių
Laikraštį” šį pavasarį okup. Lie
tuvos laukuose dirbsią apie
46,000 traktorių, 20,000 sunkve

žimių, 18,000 daugiavagių plū
gų, 22,000 kultivatorių, bet stigs
plačiabariam agregatam sukabintuvų (prie sėjamosios prikabint akėčiom, prie akėčių dar
prikabint volam). Bet tai būt ma
ža bėda. Blogiau, kad partijos
CK “kelia nerimą ta aplinky
bė, jog kai kur žemdirbiai del
sia pradėt sėją, net neskuba
ruošti dirvą”. Todėl balandžio
10 partijos centro komitete įVykęs partijos dignitorių pasita
rimas su žemdirbystės moksli
ninkais aiškinosi, kas daryt. Po
to, Griškevičius, I-sis sekre
torius, paskelbė smarkų atsišau
kimą, kad sėja nebūtų delsiama.
Nuo balandžio 1 valdžia pa
didino kolchozam ir sovchozam
mokėjimus už pieną ir mėsą.
Už valdžiai patiekto pieno toną
kolchozas ar sovchozas gaus
208,218,230 ar 241 rublį pagal
tai, ar ūkio žemė I, ar II, ar III
ar IV rūšies. Juo prastesnė ūkio
žemė, juo brangiau gaus už toną
pieno. Už valdžiai patiekto be
kono toną, visokios žemės ūkiai
gausią tą pat kainą — 1755
rub., o už lašininės kiaulienos
toną — 1573 rub. Nepasakyta,
ar už toną gyvo svorio, ar už to
ną skerdienos. Dėmesio vertas
dalykas, kad kolchozininkam ir
sovchozų darbininkam už val
džiai parduodamą pieną nusta
tyta kaina yra nuo 10 iki 20
procentų žemesnė. Reiškia, kol
chozai ir sovchozai privile
gijuoti.
Socialinės saąlygos. Nesunku
įsivaizduoti, kaip reaguotų dar
bininkai ir jų unijos, jei koks
kapitalistinis darbdavys vieną
kurią dieną imtų ir paskelbtų
kapitalistinės talkos diena, kad
tą dieną darbininkai jam dirb
tų nemokamai. Tai būtų visuoti
nis skandalas. O sovietuose ko
munistinės talkos diena privalo
ma. Pamėgintų darbininkas ne
talkinti i Vien tik Kauno moteriš
ko trikotažo fabrikas pagal “Tie
są” tą dieną pagaminsiąs nemo
kamai prekių už 55,000 rub.
Kadanti gegužės 1-ją sovietai
švenčia dvi dienas, o gegužės 9
švęs pergalės 30-metį, tai po to
einančius sekmadienius, gegu
žės 4 ir 11, paskelbė darbo die
nomis, nors gegužės 3 ir 161
šeštadieniai palikti, kaip papras
tai, nedarbo dienomis. Net tokia
proga Kremlius demonstruoja
savo nepakantą krikščionim.
Okup. Lietuvos spauda taip
pavaizdavo sovietinių profsąjun
gų delegacijos, vadovaujamos
Šelepino, vizitą Anglijoj: “Pa
saulio proletariato žvilgsniai vis
dažniau krypsta į Tarybų Sąjun
gą .. . Ne išimtis čia buvo ir,
balandžio 2-ją pasibaigęs, Brita
nijos tredjunionų kongreso kvie
timu VPSCT (Visasąjunginės
profsąjungų centro tarybos) de
legacijos vizitas Anglijoj. Pasi
rašytame Londone komunikate
pasisakoma už tolesnį abiejų
profsąjungų bendradarbiavimą.
Vizito rezultatai tapo skaudžiu
smūgiu “šaltojo karo” apologe
tam, kurie, bijodami Tarybų Są
jungos ir Anglijos profsąjungų
suartėjimo, įvairiais būdais sten
gėsi tam trukdyti.” Kaip po tokio
“sėkmingo” vizito sovietinis pi
lietis turi suprasti tuojpat sekusį
Šelepino pašalinimą iš politbiuro, matyt, vizito apologetam ne
rūpi.

Švietimas ir kultūra. Okup.
Lietuvos spauda siūlo koncent
ruoti statybos technikumus. Esą
iš veikiančių dešimties statybos
technikumų, ruošiančių statybos
technikus, daugumas neturi nei
reikalingų laboratorijų, nei spe
cialistų dėstytojų. Todėl esą
tikslinga būtų statybos technikų
ruošimą sutelkti dviejuose ar
trijuose technikumuose, “sukū
rus juose moderniausią moky
mo bazę”.
“Nenorim mokytis” kartoja
esą gana dažnas suaugusiųjų
vakarinių mokyklų mokinys.
Esą kai kuriose vakarinėse mo
kyklose kai kuriomis dienomis
pamokose nedalyvauja daugiau
kaip pusė mokinių, o kartais kla
sėj pasirodo tik trys-penki moki(nukelta į 2 psl.)

2 • DARBININKAS •

1975 gegužės 2, nr. 18

Savaitės
įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

Filipinų sostinėj
Maniloj
prasideda konferencija su JAV
dėl ten esančių Clark aviacijos
ir Subic Bay laivyno bazių atei
ties. Filipinai reikalaus aukš
tesnės nuomos ir didesnės bazių
kontrolės. Kinija ir kt. Azijos
valstybės yra suinteresuotos,
kad JAV bazes pasilaikytų.
Sov. S-ga savo raketa paleido
į erdves Indijoj pagamintą sate
litą. Indija dėl to džiūgauja
ir tiki, kad šios srities bendra
darbiavimas su Sov. S-ga darpadidėsiąs.
Sovietų saugumas areštavo du
Amnesty International narius:
fiziką Andrei N. Tverdochlebov
ir kompiuterių specialistą Valentin Turčin. Trečias jos narys
Sergei Kovalev buvo areštuotas
anksčiau ryšium su Lietuvos
K.B. Kronika ir tebelaikomas
Vilniaus kalėjime. Kitų narių,
kaip Vladimir Albrecht ir Mi
kola Rudenko, butuose buvo pa
darytos kratos.
Pietryčių Azijos valstybių są
junga (Tailandas, Malaysia, In
donezija, Singapūras ir Filipi
nai) bendrai pripažino naują
Kambodijos vyriausybę.
Sov. S-gos karo laivyno apie
220 laivų atlieki! manevrus Bal
tijos ir Juodojoj jūrose, šiaur.
Atlante ir Pacifike.
NATO valstybės sutiko, kad
gegužės pabaigoj įvyksiančiame
reguliariame pasitarime daly
vautų šių valstybių galvos.
JAV laikraščių redaktorių kon
ferencijoj buvo smarkiai kriti
kuojami redaktoriai ir nurodo
ma, kad laikraščių vedamiesiem
pritaria tik 10% amerikiečių.
Kandidatai į JAV prezidentus
Henry M. Jackson, Lloyd Bentsen ir Morris Udall kritikavo
Kissingerio politiką, kad ji nėra
abipartinė, kaip šen. Vandenbergo laikais, ir kad ji yra sle
piama nuo kongreso.
Kissingeris mano, kad Portu
galija galinti pasidaryti komu
nistinė arba būti stiprioj komu
nistų įtakoj ir dėl to negalėtų
pasilikti NATO nariu, nes pasili
kimas atidarytų Italijos komu
nistam duris į vyriausybę.
Kubos komunistų partijos pir
mas kongresas įvyks gruody.
Rodezijos min. pirm. Ian D.
Smith pakvietė juodųjų vadus
tartis dėl Rodezijos ateities.
Pietų Afrikos min. pirm. John
Vorster patikino, kad pasitarimai
su juodosiomis valstybėmis bus
tęsiami toliau.
Aliejų eksportuojančių vals
tybių pagalba atsilikusiem kraš
tam siekė 2.5 bil. dol., vakarų
pramoninių valstybių — 11.3
bil. dol. ir komunistinių — 1.1
bil. dol.
Buv. prez. Nixono iždo sekr.
John B. Connally teismo buvo
pripažintas nekaltas, kad ėmęs
kyšius iš pieno bendrovių.
Indijos parlamente įneštas įstatymo projektas paskelbti Sikkim 22-ra Indijos valstybe.
Nors įstatymas galioja 40
metų, bet tik dabar Amerikos
aliejaus bendrovės sutiko vyk
dyti reikalavimą, kad tas pats

LB ATSTOVAI VALSTYBES
DEPARTAMENTE
Baltijos valstybių skyriaus vir
šininkas valstybės departamen
te William Shepard balandžio
17 priėmė JAV Lietuvių Bend
ruomenės ryšininką Washingtone Algimantą Gurecką ir LB
įgaliotinį etniniam reikalam
arch. Arvydą Barzduką. LB at
stovų lankytasi ryšium su žinio
mis apie iškilusį pavojų, kad
JAV-ės galinčios keisti savo nu
sistatymą Baltijos valstybių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą
klausimu.
Ilgesnio pokalbio metu W.
Shepard pareiškė, kad JAV-ės
ir toliau nepripažįstančios Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą.
Šis nusistatymas esąs pareikštas
ir dešimtim senatorių bei kongresmanų, kurie valstybės de
partamentui paskutiniųjų kelių
savaičių laikotarpy pateikė gau
sių užklausimų. Kiek jam yra ži
noma, JAV vyriausybė neturinti
intencijos šį nusistatymą keisti
ar persvarstyti. Kiek tai liečia
prezidento Fordo suteiktą au
dienciją JAV baltų atstovam,

KALANTOS
SAVAITĖ
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas šių metų gegu
žės 11-17 skelbia ROMO KA
LANTOS SAVAITE.
Šia savaite primenama, kad
1975 m. gegužės 14 d. sueina
treji metai, kai, protestuodamas
prieš ruso-sovietinę okupaciją'
Kaune susidegino Romas Kalan
ta. Jo parodytu keliu nuėjo ir
kiti pasiryžėliai.
Visi lietuviai kviečiami per
šią savaitę prisiminti ir tinka
mai pagerbti Romą Kalantą it
visus kitus paskutiniųjų laikų
kovotojus, kurie mirė dėl Lie
tuvos laisvės. (E.)

asmuo negali būti kelių, tarp
savęs konkuruojančių bendro
vių vadovybės nariu.
Į Izraelį imigravęs sovietų
mokslininkas Aleksander Voronel tvirtina, kad iš pasikeitimo
technologinėmis žiniomis nau
dos turi tik Sov. S-ga.
Italijos parlamentas po 7 metų
kovos suteikė moterim lygias
teises su vyrais bendro turto
valdyme.
Pentagonas
painformavo
kongresą, kad jis pasiūlė pasta
tyti Saudi Arabijoj karo aviaci
jos akademiją. Statybą planuotų
ir vykdytų armijos inžinieriai.
Nuosaikiosios
Portugalijos
partijos tikisi laimėti rinkimus
santykiu 2:1.
Los Alamos laboratorija išrado
daug paprastesnį ir pigesnį bū
dą laser spindulių pagalba iš
uranijaus rūdos išskirti uranijų
235.
JAV numato įsileisti be emi
gracinių suvaržymų apie 150,
000 pietų vietnamiečių.
4 kartus baustas kalėjimu ir
20 kartų kratytas, prieš 5 metus
pareiškęs norą emigruoti į Iz
raelį elektronikos inž. Vladimir
Slepak paskelbė bado streiką,
nes jam neleidžia išvykti.

Edvardas Šumanas, Baltų komiteto reikalų vedėjas, (k.) pa
prašė kongresm. Carl Albert (dem. McAlester, Okla.), kad
paremtų Baltijos kraštų išlaisvinimo rezoliuciją.

valstybės departamentas buvęs
painformuotas po įvykio. Dėl ži
nios apie audienciją neperdavimo per Amerikos Balsą jis netu
rįs informacijų ir negalįs kalbė
ti už kitų įstaigų veiksmus.
W. Shepard žiniomis, Euro
pos saugumo konferencija nuta
rimuose pasisakys sienų nepa
žeidžiamumo klausimu. Bus pa
reikšta, kad jas galima keisti
tik taikingu būdu. Taip pat pa
grindiniuose nutarimų princi
puose bus žymima apsisprendi
mo teisė. Formulavimai dar nėra
galutinai patvirtinti. Sovietai
greičiausiai sienų nepažeidžia
mumą aiškins savaip, bet JAV-ės
Baltijos valstybių aneksijos ne
pripažinimo laikysis ir toliau.
Baltijos valstybių skyriaus vir
šininkas pasirodė esąs didelis
etninio atgimimo sąjūdžio JAVėse šalininkas. Mūsų rūpestį
dėl tėvų žemės jis pilnai su

pratus. Taip pat domėjosi Ameri
kos lietuvių pažiūra į Indokinijos problemas bei nusistatymu
dėl dabartinės JAV administra
cijos detente politikos. Atsakyta,
jog, jei anksčiau lietuviai de
tente politikoj matė ir teigiamų
aspektų, dabar ją laiko išvirtus
į sovietų nuglostymo (appeasement) politiką ir jos neremia.
Iš pasimatymo su W. Shepard
susidarė įspūdis, kad kai ku
riem klausimam jis atsakymo ne
turįs. Ypač į akis krinta ne
galėjimas paaiškinti, kodėl apie
prez. Fordo suteiktą audienciją
nebuvę leista pranešti per Ame
rikos Balsą. JAV LB krašto val
dyba nelaiko, kad šiuo klausimu
padėtis yra pakankamai išaiškė
jusi, ir numato toliau ieškoti
paaiškinimų iš kitų šaltinių.
Taip pat prisibijoma, kad sienų
nepažeidžiamumo sutartis, ypač
jei neparemta aiškiais tautų ap
sisprendimo principais, nele
galizuotų sovietų smurtu įvyk
dytos Baltijos valstybių aneksi
jos.
LB Inf.

VLIKO TARYBA PASISAKO
(atkelta iš 1 psl.)

No. 29 autoriui, senatoriui John
J. Sparkman, Senato užsienių
reikalų komisijos pirmininkui, ir
savo valstijos senatoriams.
New Yorkas,
1975 m. balandžio 26 d.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Taryba

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus,
pilnas patarnavimas jdedaht naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy. linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0687.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
;(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344*5172. Paruošiamos'
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios,"oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica AveTrjue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712
> . “————--------------------- " ■ ■'
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax;
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 Ikl B
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; Vi 7-4477
‘
1
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison SL, ,
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mals- ,
?tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška iri
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor-i
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., CoronaT; ’
jyueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.
-

dyti reikia daug lėšų. Todėl ta
ryba paveda Tautos Fondui
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- riy
visame laisvame pasaulyje or
MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by
ganizuoti visuotinį aukų vajų
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, ILYf
Ypatingajam Fondui.
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems —
Didžiai vertindama Pasaulio
pertu o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir Suk*
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
Lietuvių
Bendruomenės
ir
- b nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
Amerikos Lietuvių Tarybos toje
Laiškų pavyzdžiai JAV Sena
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įslti- j
veiksnių konferencijoje duotą to nariams: Carl T. Curtis, John
kinsite!
pažadą, taryba kviečia šias dvi J. Sparkman ir savo valstijos Se
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj peterorganizacijas aktyviai prisidėti natoriams:
* nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
prie lėšų kaupimo Ypatingajam
“Dear Senator Curtis: Please las su žemu procentu, moka dividendus apsttliaudustem. Kreiptis?’
Fondui, sudarytam prie Tautos accept my most sincere thanks direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,VVoodhaven, N.Y. 11421.
Fondo.
for drafting and submitting to Telef. Ml 7-6637.
Visi lietuviai prašomi supras the Senate Concurrent Resolu- * —------------ ----- ----- ■----- ’--------- ---------------------- ————=■*<
ti grėsmingą Lietuvai padėtį ir tion No. 29. I wish to register NfeW YORK — Lietuvos atsiminimų valandą, šeštad. 4-5 vai.
gausiai aukoti, nelaukiant kitų my support of this most impor- WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
paraginimų. Tautos Fondui duo tant Resolution”.
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
tosios aukos atskaitomos nuo
“Dear Senator ------------: I
mokesčių (tax exempt). Adresas: wish to express my strongest
Lithuanian National Founda- support of the Senate Concur- NEW YORK — Laisvės Žiburys,
. . sekm.
« 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
_ k
tion, Ine., 64-14 56th Road, Mas- rent Resolution No. 29, submit- ^JVI. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. ei.
212) 229-9134.
peth, NY 11378, USA.
ted to the US Senate by Sena
6. Didžiai vertindama Ameri tor Carl T. Curtis. I hope that
BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1 -1:30. S. Mic
kos visuomenės balso reikšmę, you will contribute to the adopkus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
taryba laiko, kad energinga tion of this Resolution”.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ii
Jungtinėse Amerikos Valstybėse
“Dear Senator Sparkman: I
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,r.
veikla turi būti tęsiama. Vliko ta wish to express my strongesį
Mass. 02402. Tei. JU 6-7209.
ryba kviečia Amerikos Lietuvių support of the Senate Concur
Tarybą ir JAV Lietuvių Bend rent Resolution No. 29 submiti, .irtiii
. ....... . ,
...........
ruomenės krašto valdybą prisi ted to the Senate by Senatai
Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač
dėti prie laiškų rašymo, įjun Carl T. Curtis. I hope that you
šiūntlnlam į Lietuvą.
giant visą savo organizacijos will support this important Re
(Polyester-Knits y ardas 2.50,
tinklą. Laiškai siunčiami senato solution”.
Arnel Jersey jardas 89 c. )
riui Carl T. Curtis, Rezoliucijos
(ELTA)

r

KRONIKA
(atkelta iš 1 psl.)
niai. Pvz. Jonavos raj. nebaigu
sių privalomą 8-metę mokyklą
esą 2275 jaunuoliai, tarp jų per
400 nebaigę nė 7-metės. Tačiau
vakarinę suaugusių mokyklą iš
jų telanką 28.2 procentai.
Plungė rengiantis tarptauti
nėm ritinio (ripkos) varžybom
ateinančią vasarą. Jose dalyvau
sią Čekoslovakijos, Dramblio
Kaulo respublikos, Indijos, Len
kijos, Pakistano rinktinės, ir po
Sovietų Sąjungos vėliava —
okup. Lietuvos rinktinė. Ry
šium su tom varžybom Plungėj
skubiai statomas 13 aukštų viei
vieš
butis ir sstadionas. Daug svečių
būsią įkurdinti Palangoj.
Rusinimas ir rusai. Balandžio
1 Vilniuj vyko maziejinin
pasitarimas apie muziejų reniįginius ryšium su sovietinės perga
lės Il-me pasaulio kare 30-mečiu ir apskritai “su tarybinės vi
suomenės istorijos atspindėjimu
muziejų ekspozicijose”. O Lie
tuvos istorijos 1940—58 tarps
nio “sovietiškam atspindėji
mui” Vilniuj išleista Lietuvos is
torijos IV tomas, kurio vyr. re
daktorius J. Žiugžda.
Vilniaus S. Neries vidurinės
mokyklos “kiekviename pionie
rių būry, komjaunuoliškoj klasėj
sudaryti Pergalės renginių pla
nai, vyksta sueigos, pokalbiai,
išvykos”.
Rusai pareigūnai okup. Lietu
voje: I. Aksionova, Klaipėdos A.
Venclovos pedag. mokyklos dės
tytoja; N. Vojevodinas, Vilniaus
kuro aparatūros gamyklos kom
somolo sekretoriaus pavaduoto
jas; G. Tarasovas, ten pat kom
somolo sekretorius; I. Pčalinas,
Jurbarko raj. vykd. komiteto pir-

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežlnskaitė, saV.“'

mininkas; N. Laškovas, Kauno
kompartijos organizacinio sky
riaus viršininkas; F. Čiugunovas, okup. Lietuvos vietinių so
vietų vyr. instruktorius; V. Tro- t/
fimas, saugaus plaukiojimo jū- *
•o
i ■■
roję vyr. inspektorius; V. Soro‘ Lietuviško stiliaus pa'mii^S^ į
kinas, Klaipėdos uosto darbinin- ’
sukuriami ir veltui prisid
kų brigadininkas; A. Bojarovas,
mi į visas kapinesv
Yortįf
ten pat brigadininkas; K. DuNew
Jersey^
ir
CorinecU
f JUOZAS T'
barevas, Vilniaus veterinarinės
valstijose
;j 1900 ♦ 1972F
stoties viršininkas; V. Ismailovas, Kėdainių elektros aparatū
ros fabrike komsomolo sekreto
4
I
rius; A. Špitalovas, Vilniaus
Komunaro fabrike komsomolo
sekretorius; A. Kovalevskis, Vil
į
niaus liaudies tarėjas; A. Pavlo
66-86 80th Street (prieš St John’s kapines)
vas, Šiaulių namų statybos kom
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
binato komsomolo gruporgas;
(212) DAvenport 6—-3150
j
M.
Udavenka,
Vil
— Tai yra mOsy vienintelę vietą
niaus “Elfos” fabrike ce
Gausi parodų salė
cho viršininkas; V. Davydovas,
ten pat cecho viršininko pava
v—
duotojas; D. Roznovas, Klaipė
Lietuviška
dos kompartijos sekretorius; V.
Koida, Klaipėdos VŽTS (Viduti
KELIONIŲ
nio Žuvininkystės Tralerio Šal
dytuvo) kapitonas; A. Bovinas,
AGENTŪRA
DŽTŠ mechanikas; K. Koroliova,
Lietuvos
gamybinės
žuvies
pramonės valdybos skyriaus vir
šininkė; M. Lunenkova, Klaipė
Romas Kezys, Pres.
dos žuvies konservų fabriko vyr.
, 2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300
technologė ir įmonės kom
partijos sekretorė; I. ChramcoPaskutinės informacijos apie žemiausias kainas
vas, Lietuvos žuvies realizavi
Kelionės į visus pasaulio kontinentus
mo kontoros valdytojas; E. Vole
Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
čeckis, geležinkelių Šiaulių apy
f
Patarnaujama
visuose
gardos viršininkas; F. Portnaja,
Specialios nuolaidos:
kelionių reikaluose:
kelių statybos valdybos kadrų
skyriaus vyr. inspektorė; A.
INDIVIDAMS
LĖKTUVAI
(ekskursiniais bilietais)
Samkovas, Vilniaus draugovi
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
ninkų štabo viršininko pavaduo
GRUPĖMS
AUTOBUSAIS įdomių vietų
tojas, ir niekur nedirbantieji ir
JAUNIMUI
lankymas
neaiškių pragyvenimo šaltinių
ŠEIMOMS
TRAUKINIAI
Vilniuje N. Žerobkinas, V. Bazinova ir J. Naftolinas.
t.

Fasolino
Memorials CO.
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Daugiau darbo ir budrumo
Grįžtame vėl prie laiškų ra
šymo Amerikos vyriausybei.
Balandžio 20 New York Times
buvo straipsnis Baltijos kraštų
ir jų okupavimo nepripažinimo
klausimu. Ir vėl pasidarė daug
kas neaišku. Atrodo, kad kažkur
ir kažkas nori mus užliūliuoti,
nuvilkinti, kad mes, Baltijos
kraštų atstovai, atsisakytume sa
vo reikalavimų. Girdi, jau esą
daug kas padaryta, pažadėta, kad
nebus pripažinta sovietinė in
korporacija.
Formulavimai pasidarė ne
aiškūs. Jaučiama, kad norima
mūsų budrumą sumažinti.
Pavojus nėra praėjęs. Europos
saugumo konferencijoje sovietai
tikrai norės išreikalauti turimų
sienų pripažinimą. Apie tai ir
kalba dabar amerikiečių įta
kingoji spauda, perduodama
Valstybės departamento nusitei
kimą — pripažinti sienų nelie
čiamumą. Tuo pačiu juk pripa
žįstama ir okupacijos įteisini
mas. Kad mum pripažįsta kaž
kokią apsisprendimo teisę ir
drauge sovietam pripažįsta turi
mas sienas bei jų saugumą, tai
tie abu dalykai jokiu būdu nesi
derina. Sovietai moka klausimus
rikiuoti, juos parengti konfe
rencijai, moka juos apginti, pri
vesti prie savo reikalavimų. Va
kariečiai gi mieliau nori koeg
zistencijos su sovietais, nei su
jais ginčytis.
Kad saugumo konfj&rencijoje
nebūtų prieita prie*tokios išda
vystės, prie okupacijos pripaži
nimo, dabar reikia daugiau dar
bo ir daugiau budrumo. Turime
atidžiai sekti visa, kas aplinkui
dedasi, kad nebūtume užliūliuo
ti ir nuvesti į akligatvį. Nepasi
tikėkime kokiais saldžiais žo
džiais, pažadais.
Ir toliau rašykime ir rašykime
laiškus, reikalaudami, kad nebū
tų pripažinta Baltijos kraštų oku
pacija. Buvo balsų, kad jau esąs
laikas rašyti padėkos laiškus.
Ne. Tai per anksti. Nieko mes
dar negavome, nieko nelaimė
jome. Reikia reikalauti. Pa
dėkoti paspėsim ir po konferen

cijos, jei mūsų tautos reikalai
bus apginti.
Rašykim savo kongresmanam
ir prašykim, tegu jie paremia
į kongresą įneštas rezoliucijas
Baltijos valstybių klausimu. Tų
rezoliucijų yra kelios dešimtys.
Visos jos geros, tik tegu kiti
kongreso nariai palaiko.
Norime atkreiptį ypatingą dė
mesį į JAV senatą. Čia yra įnešta šen. Carl T. Curtis rerezoliucija (Senate Concurrent
Resolution No. 29). Jis pats yra
iš Nebraskos, yra užsienio komi
sijos narys. Tai labai svarbus
žmogus, nes yra gerai informuo
tas apie užsienio reikalus. Vi
siem privalu prašyti savo sena
torių, kad jie pasisakytų už nr.
29 rezoliuciją, kurią įnešė minė
tas šen. Curtis.

Esamoj padėty negalim pa
miršti laiškų rašymo akcijos.
Dirbkim su dar didesniu uolu
mu, įtraukim ne tik lietuvius,
bet ir amerikiečius.
Pasiekim lietuvių tolimiausias
vietas. Gražų pavyzdį mum pa
darė Birutė ir Vytautas Radzivanai iš New Yorko. Jie aplan
kė Pennsylvanijos lietuviškas
parapijas, ir ten žmonės labai uo
liai ir greitai pasirašinėjo laiš
kus. Buvo išvykę net du sa
vaitgalius (antrą savaitgalį vyko
B. Radzivanienė ir Raimundas
Liobė). Jų iniciatyva pasirašyta
3500 laiškų.
Permeskime mūsų klausimus
ir į amerikiečių spaudą. Rašyki
me laiškus laikraščių redak
cijom. Čia galima prisiminti Ra
są Bobelytę, Maironio lituanisti
nės aukštesniosios mokyklos
mokinę. Ji parašė gražų laišką
Newsday sekmadienio laidoj.
Jai tik 15 metų. Laikrašty buvo
pažymėtas ir jos amžius.
Taip galima įtraukti į tokius
laiškų rašymus ir mūsų mokyk
linį jaunimą. Kalba jiem nesu
daro sunkumų. Tegu jie parašo
vietos laikraščiam, didiesiem
laikraščiam. Jeigu ir neįdės, re
dakcijos, gaudamos daug laiškų,
pamatys mūsų budrumą ir visa
da parems.

BRIEDŽIO ŠUOLIS
Aleksandrą Kutkų minint r 1/ V
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Tai gal puldavo į azartą prie
kortų skobnio? Ne, ir tos nuodė
mės Kutkus neturėjo. Gal mėgo
žuvim akis kapoti ir žvėris šau
dyti? Ne, tikrai ne. Spėju, dar
paklausit — merginėjo? Neži
nau, niekad jokių paskalų apie
tai negirdėjau. Tuo požiūriu ar
ba jis buvo labai diskretus ir
gudrus, arba iš viso tokių nuo
tykių neieškojo, arba tebuvo tik
tas vienas vėlesnių laikų ir vi
siem žinomas jo romansas su
Jadvyga Venecevičaite, kuri ne
trukus ir jo žmona tapo.

Bendradarbių tarpe Al. Kut
kus dažniausiai būdavo gerai nu
siteikęs, mėgdavo sąmojų ir
juoką, kai aptikdavo kurio nors
jautresnę vietą, mokėdavo ir
smailiom “špilkom” pasibadyti.
Pvz., vienos orkestrinės repe
ticijos metu jis sustabdė orkest
rą, žengė į avansceną ir dirigen
tą Tallat-Kelpšą, besigiriantį ab
soliučia klausa, labai mandagiai
paklausė: “Maestro, o kur šian
dien antroji fleita dingo?” Diri
gentui tai buvo kartus pipiras, o
mum visiem, kurie tą elegantiš
ką klausimą girdėjom, didis
džiaugsmas ...

4

Paskubom ir į naujų bičiulių
glėbius Kutkus nepuolė, gyveno
uždarą gyvenimą siaurame drau
gų ir pažįstamų būrely, negaišo
pobūviuose ir pramogose, nes,
tikriausia, asmeniškom links
mybėm ir laiko jam stigo. Jei
būtų gyvenęs ir elgęsis atvirkš
čiai, vargu ilgą metų eilę jis bū
tų pajėgęs nešti sunkų teatrinio
darbo nešulį.

Tačiau . . .vienos aistros savo
dorybėse ir Al. Kutkus nepajė
gė įveikti — jis buvo savamoks
lis laikrodininkas. Ir savo drau
gam laikrodžius taisydavo daug
geriau, negu kai kurie Kaune
profesionalai laikrodininkai . . .
-oTeatre gana dažnai buvo kal
bama apie Al. Kutkaus muzika
lumą, ypačiai gi apie jo sugebė
jimą tobulai solfedžiuoti, t.y.,
natas iš lapo skaityti (teisybė,
jis ir Vencevičaitė niekad nesi
naudojo teatro akompaniatoriais
naujom rolėm ruošti). Na, toj
srity mes visi buvom daugiau
ar mažiau prasitrynę, bet kolega
Aleksas buvo ir šio meno
meistras. Tik kur jūs rasite tokį
jaunesnį, kuris jaustųsi už vyres

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖ
Galutinai nutarus V-ją tauti
nių šokių šventę ruošti ne New
Yorke, bet Chicagoj, vis buvo
galvota, kad rengimo komitetą
bus galima palikti New Yorke,
kur gyvena Tautinių Šokių Insti
tuto pirmininkė J. Matulaitienė
ir netolimoj Philadelphijoj yra
krašto valdybos centras, gi Chi
cagoj sudaryti tik technikinę ko
misiją. Sunegalavus dr. J. Stuko
sveikatai ir jam, gydytojo
patarimu, pasitraukus iš parei
gų, teko kreiptis į Chicagą.
Rengimo komiteto pirmininku
buvo pakviestas Bronius Juode
lis.
Kovo 15 B. Juodelio namuose
įvyko pirmasis rengimo komite
to posėdis. Jame dalyvavo: J.
Cijūnėlienė, k.v. pirm. J. Gai
la, šventės vadovė G. Gobienė, reng. komiteto pirm. B.
Juodelis, V. Kamantas, T.Š.I.
pirm. J. Matulaitienė, A. Rauchienė, G. Rimkienė, V. Stankienė. B. Juodelis pristatė or
ganizacinio plano projektą ir or
ganizacinę schemą, J. Matu
laitienė trumpai apibūdino iki
šiol atliktus Tautinių Šokių In
stituto darbus. Išvados: busimoji
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SVARSTYTA LB KRAŠTO
VALDYBOJ
šventė, vadinsis V-ji Lietuvių
Tautinių Šokių Šventė. Ji įvyks
1976 rugsėjo 5, sekmadienį, International Amphitheatre patal
pose, Chicagoj. Šventę globoja
JAV LB krašto valdyba, progra
mą paruošia Tautinių Šokių In
stitutas. Šventės programos di
rektorė — G. Gobienė, Detroi
to “Šilainės” vadovė.Šventėj da
lyvaus keturios grupės šokėjų:
vaikų (nuo 10-12 metų), paaug
lių (13-17 metų), vyresniųjų
(nuo 17 metų) ir veteranų šo
kėjų. Repertuare numatyta ir
chorų dalyvavimas, dainomis
pritariant šokiam.
Š. m. rugpiūčio 17-24 (tuoj po
mokytojų savaitės) Dainavoj įvyks.tautinių šokių kursai, finan
suojami LB krašto valdybos. Visi
tautinių šokių vienetai,idalyvausią tautinių šokių šventėj,
registruojasi pas programos di
rektorę Galiną Gobienę, 6849
Vemon Avė., Dearborn Heights,
Mich. 48127, iki š.m. birželio 1.

TREČIASIS PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESAS
Kongresas prasidės 1975 gruo
džio 20 Pietų Amerikoj. Nors
kongresą ruošia PLB valdyba,
tačiau finansinė našta guls ant
JAV Lietuvių Bendruomenės.

Visus kongreso techniškus ir
akademinius darbus atlieka pats
jaunimas, ypač puikiai dirba
Jaunimo Sąjungos ryšių centras,
palaikydamas ryšius su įvairių
vietovių jaunimu, informuoda
mas spaudą ir lietuviškąsias ra
dijo valandėles. Krašto valdyba
kartu su Jaunimo Sąjungos pirm.
Daiva Vaitkevičiūte kreipėsi ap
linkraščiu į visas LB apylinkes
prašydama: iki balandžio 25
kiekvienoj apylinkėj suorgani
zuoti jaunimo kongreso komite
tus ir nuo gegužės 1 pradėti lėšų
telkimo vajų. Apygardų valdy
bos yra prašomos paskirstyti
apylinkėm finansines kvotas, re
miantis PLB valdybos informa
cija.

KULTŪRINIAI REIKALAI
Kultūros Tarybos pirm. A.
Kairys yra paruošęs kultūrinės
veiklos plano projektą, suside
dantį iš trijų dalių. Pirma dalis
apima 1974-76 laikotarpį, antra
1977-79 ir trečia 1980-1982. Šio
plano vykdymui kasmet reikėtų
apie 60,000 dol., iš kurių apie
35% būtų skirta įvairiem vei
kalam leisti, kiti kultūrinėm sto
vyklom, kursam, stipendijom,
premijom ir t.t. Šis planas, apie
45 mašinėle rašyti puslapiai, ne
paprastai kruopščiai ir detaliai

paruoštas, bus pristatytas Kultū
ros
Tarybos planavimo sky
riaus nariam svarstyti, gi vėliau,
jau galutinai paruoštas, LB tary
bos sesijai. Šiemet sesija yra nu
matyta šaukti birželio mėn., tad
neatrodo, kad iki to laiko Kul
tūros Taryba sugebės tą planą
priimti ir pilnai paruošti sesijai.
Kultūros Tarybos sandėly yra
daug leidinių, kurie neišplatinti,
o į juos yra investuotos stam
bios pinigų sumos. Pav., Lietu
vių Literatūros Istorijos pirmojo
tomo išparduota tik 400 egz., gi
600 egz. dar yra likę. Antrasis
šios istorijos tomas pasirodys
už poros mėnesių, trečiasis jau
taisomas, o ketvirtasis P. Naujo
kaičio jau baigiamas rašyti. Tai
gi jau vien tik šių veikalų iš
leidimas pareikalaus didžiulių
išlaidų.
Sunkiai vyksta platinimas ir
krašto valdybos išleisto dainų
rinkinio Dainos Choram. Šis
rinkinys buvo išleistas užpildyti
šios medžiagos trūkumą, gi šian
dien, metam praėjus nuo išlei
dimo, net ne visi chorai tą
rinkinį yra užsisakę, kai tuo tar
pu kompozitoriai net prašo ho
noraro už jų kūrinių panaudoji
mą.
Visuomeninių reikalų tarybos
ruošiama anglų kalba Amerikos
lietuvių chronologija, parašyta
dr. A. Budreckio, turėjo būti
atiduota spaudai kovo mėn., bet,
nutarus ją praplėsti, pasirodys
tik šios vasaros pabaigoj. Kraš
to valdyba dėkinga šios chrono
logijos autoriui dr. A. Budreckiui už įdėtą darbą ją rašant ir
dr. J. Puzinui bei dr. K. Jurgėlai už talką patarimais ir pasta
bomis. Įvairiuose krašto valdy
bos darbuose stipriai pasigen
dama į Chicagą iš Philadelphijos išsikėlusio dr. J. Puzino,
kuris buvo nepakeičiamas žinių
ir dokumentacijos šaltinis, ypač
jaunesniem k.v. nariam.

SPAUDOS PLATINIMO
VAJUS________________

Po Hamiltono Aukuro spektaklio balandžio 12 Kultūros Židinio scenoje. Iš k. Aukuro grimeris Stasys Ilgūnas, LFB New Yorko sambūrio pirm. dr. Br. Radzivanas, Aukuro ak
torius Vytautas Staškevičius, J. Simutienė, Aukuro aktoriai Balys Juodelė, Marytė
Kalvaitienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Aukuro vadovė Elena Dauguvietytė-Kudabienė, Irena Veblaitienė, Aukuro akt. Alfonsas Stanevičius, Janina Gerdvilienė, Aloyzas Bal
sys, abu LFB sambūrio valdybos nariai, ir Aukuro aktorė Lina Verbickaitė. Nuotr. L.
Tamošaičio

nį menkesnis, negabesnis ir
kvailesnis? Ir teatre gyvavo to
kia jaunesniųjų šutvė, tokie tamošiai netikėliai, kurie pirmo
sios bolševikų okupacijos metu,
susirinkę į Vlado Baltrušaičio
butą Donelaičio gatvėj, švęsda
mi Vasario 16 d., su piano pa
lyda pilnom gerklėm užtraukė
Lietuvos himną (nepaisydami,
kad namo II aukšte buvo įsi
kūrusi nežinoma įstaiga, kaip
vėliau paaiškėjo — slapta NKVD
agentūra).
Taigi, dar prieš okupaciją,
buvo tokia savo esme nesmagi
valanda: to meto, berods, pats
moderniausias mūsų kompozi
torius Vyt. Bacevičius įteikė
teatrui savo naujai sukurtą operą
Vaidilutę. Sakau, nesmagi va
landa, nes tuo veikalu talentin
gasis muzikos kūrėjas beveik to
bulai įrodė, kad jis nieko neiš
mano apie vokalinį meną, apie
žmogaus balso prigimtį — jo
operos grynai fiziškai nebuvo įmanoma padainuoti (deja, tą
klaidą iki šiol daro ne vienas
kompozitorius).
Aišku, dėl to Vyt. Bacevičiaus
Vaidilutė buvo sensacija, gardus
juokas ir pramoga. Tai vieną kar
tą mūsų šutvės vyresnysis, diri
gentas Vyt. Marijošius, atsinešė
Bacevičiaus Vaidilutę į teatro
bufetą, kur jau visi mes prieš
repeticiją buvom susirinkę. Ką
gi, puolėm naują veikalą varty
ti ir komentuoti. Dabar nebepri 
simenu katram iš mūsų šovė į

šius, kaip dera rimtam ir iškil
mingam dirigentui, priėjo prie
Kutkaus su Vaidilute, paaiški
no, kad norėtume išgirsti, kaip
skamba tenoro partija naujam
veikale, o tas, visiškai neįtarda
mas, kad čia yra pasikėsinimas į
jo garbę, tuoj pasuko į žemuti
nį teatro foyer, kur stovėjo dide
lis koncertinis rojalis.

Al. Katkus —
Wdgnerio Lohengrinas

galvą “geniali” mintis — paeg
zaminuoti Al. Kutkų, pažiūrėti,
argi iš tikro jis yra toks didelis
natų skaitymo meistras. Bičiulio
sumanymą visi užgyrėm, o tuo
metu mūsų pastogėj atsirado ir
Al. Kutkus. Tada Vyt. Marijo

Kam čia ir sakyti, mes visi išgarmėjom paskui einančius prie
fortepiono. Gerai prisimenu,
kad “egzaminų” komisijoj daly
vavo Ant. Kučingis, St. Sodeika,
VI. Baltrušaitis, aš pats, o gal dar
Ant. Sprindys ir St. Gailevičius.
Vyt. Marijošius pradėjo skam
binti akompanimento muziką, o
Al. Kutkus ėmė šokinėti per
niekad nematytus, negirdėtus,
keistus ir neįprastus Bacevi
čiaus intervalus, vis traukdamas
li-la-lo, nes operos teksto jis dar
nebuvo matės. Ir liliolavo jis tą
naująją muziką, skaitė vos pasie
kiamas jos natas viršuj ir apačioj,
tartum kas rytą skaitomą malda
knygę. Kai taip jis, kartais iš
nuostabos pečius pakeldamas,
perrečitavo tris ar keturis pusla
pius, mes neištvėrėm, pradėjom
ploti ir juoktis. Tada tik Kut
kus suprato, į kokį žuvelės bučių
jis buvo patekęs. Visi iš eilės
mes gavom nuo jo po stiprų
niuksą į kupras, bet buvom lai
mingi — Al. Kutkus nelengvus
egzaminus išlaikė labai gerai. . .
-oAl. Kutkaus gražaus tembro
lyrinis tenoras, jo balso jėga ir

1974TapkriČio mėn. krašto val
dybos pradėtas laikraščių pla
tinimo vajus buvo pratęstas iki
š.m. vasario pabaigos. Vajaus
pravedimu rūpinosi R. Česonis
straipsniais ir žinutėmis spau
doj, aplinkraščiais ir telefoni
niais kontaktais su apylinkėmis.
Rezultatai nebuvo tokie, kokių
tikėtasi, tačiau per krašto valdy
bą perėjo prenumeratų ir aukų
virš 2000 dol. sumoje, neskaitant
tų aukų, kurios buvo tiesiogi(nukelta į 7 psl.)

spalvingumas , dainavimo mo
kykla, o tikrai gili muzikinė
kultūra ir stambūs bei ryškūs
vaidybiniai sugebėjimai, at
skleidę mum tiek daug įvairių
operinių personažų, turėtų būti
atskiras darbas, kuriam jau yra
reikalinga dokumentacija, ope
ros žinovų, kritikų bei recen
zentų pasisakymai. Deja, kaip
žinom, toji medžiaga mum dabar
nėra lengvai pasiekiama. Dėl to
šioj vietoj ir mano sparnai ima
lūžti.. .
Kita vertus, atsigrįžimas į
spaudą ir archyvus valandinę
apybraižėlę gerokai pailgintų.
Todėl aš tenkinuos tik vienu ki
tu būdingesnių pavyzdžiu, ban
dydamas atminty atkasti vieną
kitą Al. Kutkaus ryškiai ir spal
vingai sukurtą vaidmenį. Štai
Čaikovskio Pikų damos Germa
nas (lietuviškai reikėtų sakyti
Hermanas). Įsidėmėtina, jog tai
yra komplikuoto vidaus perso
nažas, apsėstas minties kaip
nors pralobti ir savo siekimuo
se nesivaržantis su priemonė
mis. Al. Kutkus to vaidmens bi
jojo, ilgesnių repeticijų metu ne
pajėgė to charakterio asmens ap
čiuopti, bet, kai išėjo į sceną,
tame vaidmenyje K. Petrauskas
“dengė” Al. Kutkų savo galingesniu balsu, betvaidybiniu po
žiūriu , jie buvo lygiai dideli
Germanai, vienas į kitą tiek
tepanašūs, kiek to panašumo
teikė pats vaidmuo.
(Bus daugiau)
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50 METŲ MUZIKOS GARSUOSE
Šiais metais muz. Vincas Ma
maitis, Amerikos Lietuvių Mu
zikų Sąjungos buvęs ilgametis
centro valdybos pirmininkas,
dabar garbės narys, švenčia savo
muzikinės veiklos auksinį jubi
liejų. Šia proga lietuviai parapiečiai, kultūrininkai, choristai
bei bendradarbiai ir ypač jo ko
legos muzikai reiškia jam pa
garbą ir dėkingumą už jo rūpes
tį, pastangas bei nuveiktus dar
bus lietuviškos dainos baruose.
Ars longa — vita brevis. Me
no amžius ilgas, žmogaus gyve
nimas trumpas. Ir tos trumpos
dienelės bėga kaip vanduo. Štai
jau prabėgo pusšimtis metų
jam bebraidant po muzikos van
denis. Jubiliatas neleido veltui
laiko. Savo gyvenimo gražiausią
laikotarpį, stipriausią fizinės
“baterijos” energiją, panaudojo
kilniam tikslui, produktyviai
veiklai, dainos puoselėjimui.
Daug yra pasidarbavęs chorų
organizavime, chorinės kultūros
srity Lietuvoj, Anglijoj ir S.
Amerikoj.
Kur tik Vincas Mamaitis apsi
gyvendavo, tuoj suburdavo bal
singus lietuvius į dainos vienetą
ir sutelkdavo visus menininkus,
mėgėjus ir profesionalus, į vieną
efektingą dainos meno organiza
ciją, iš kur išeidavo dažnai kon
certai, dainų šventės, muzikiniai
spektakliai, radijo programos ir
panašūs dalykai. Jam ši misija
sekėsi, nes organizaciniame
darbe jis turi magijos bei patyri
mo. Visur buvo garbingas muzi
kos meno šauklys, garbingai
garsino lietuvio vardą savųjų ir
svetimųjų tarpe.

jos mokyklos vyrų chorui, turėjo
vyr. puskarininkio laipsnį.

1934 Kario Nr. 45 apie jį taip
rašo: “Atlikęs 2 pėst. pulke bū
tinąją karo tarnybą, kaipo draus
mingas puskarininkis, nuo 1929
m. buvo priimtas liktiniu į karo
policijos mokyklą, kurioje ištar
navo penkeris metus. Be savo
tiesioginės tarnybos, jis ėjo daug
kitų atsakingų pareigų. Buvo uo
lus ugniagesys ir ėjo mokyklos
ugniagesių k-dos viršininko
padėjėjo pareigas. Pavyzdingai
tvarkė gausingą mokyklos bib
lioteką. Aktingai dalyvavo mo
kyklos
kultūriniame
darbe;
ypatingai daug pasidarbavo ka
reivių kultūrinių pramogų ren
gime iš muzikos ir dainų sri
ties. Būdamas mokyklos dainų
mokytoju, sumaniai vedė iš ga
besniųjų dainininkų sudarytą
chorą. Už darbštumą buvo įver-

)

Lietuvoj
Vincas Mamaitis gimė 1907
liepos 21 Žemojoj Panemunėj,
Šakių apskr. Mokslą ėjo Aušros
gimnazijoj, Kaune. 1932-34 lan
kė Kauno konservatoriją. 192934 vadovavo Kauno karo polici

Muzikas Vincas Mamaitis
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SONATOS
Čiurlionio tapyboje atskirą
grupę sudaro jo sonatos. Jos ir
išgarsino plačiausiai, ir suteikė
jam daugiausia originalumo.
Pats būdamas muzikas, kūręs
sonatas, preliudus ir fugas forte
pijonui, savo įspūdžius ėmė
Vaizduoti ne garsų forma, bet
spalvomis. Pasinaudodamas mu
zikinių sonatos formų konstruk
cija, jis paveiksle bandė atkur
ti panašų ritmą ir judesį. Taip at
skiram paveikslui ir davė sona
tos dalies pavadinimą.
Susipažindami su jo tapyto
mis sonatomis, pirma turime
pažiūrėti, kas yra sonata muzi
koj. Sonata yra pagrindinė solistinės instrumentinės muzikos
rūšis, kaip simfonija — orkest
rinės muzikos. Daugiausia sona
tos rašytos fortepijonui, bet taip
pat yra ir kitiem instrumentam
— smuikui, fleitai. Juos palydi
fortepijonas.
Sonata paprastai turi tris arba
keturias dalis. Sonatos forma
nusistovėjus Vienos klasikų
— Haydno, Mozarto, Beethoveno kūryboj. Klasikinę sonatą
sudaro keturios dalys.
Pirmoji dalis — sonatinis
allegro — yra greito tempo, dra
matinio pobūdžio. Šioj pirmoj
daly yra dar atskiros keturios da
lys. Pradžioje yra ekspozicija,
kur išdėstomos pagrindinės kū
rinio temos. Dažniausiai būna
viena dramatinė tema, kita lyri
nė. Antroj daly abi temos su
vedamos į konfliktą. Trečioj
daly, reprizoj, pakartojama pir
moji dalis vieningame tonaliniame plane. Baigiamoji dalis vadi
nama coda.
Antroji sonatos dalis yra lėto
tempo — andante, lyrinio dai
ningo pobūdžio, dažniausiai tri
jų dalių dainos arba variacijos
formos.
Trečioji dalis yra gyva, links
ma, šokio pobūdžio, seniau
menuetas, nuo Beethoverįo

tintas-apdovanotas D.L.K. Gedi
mino ordino III laipsnio ir “Ar
timui pagalbon” medaliais. ”
(Yra išspausdinta ir jo nuo
trauka.)
Kurį laiką jis buvo Kauno
šaulių choro dirigento N. Martinonio pavaduotoju. Jam buvo
patikėta mokyti atskiras balsų
partijas bei vesti repeticijas; taip
pat jis buvo ir choro iždinin
ku. Šis stiprus ir gausus choras
buvo reprezentacinis lietuviš
kos dainos vienetas, pagarsėjęs
ne tik visoj Lietuvoj, bet ir už
sieny.
V. Mamaitis turėjo sudaręs ir
vyrų oktetą, su kuriuo gražiai už
sirekomendavo koncertuodamas
Kaune ir provincijoj. 1939-40
buvo Vilniaus filharmonijos
liaudies
ansamblio
vadovo
komp. Jono Švedo asistentu.
II-ojo pasaulinio karo nu
blokštas į Vokietiją, 1944-46
Meerbecko stovykloj, ten esant
nemažam skaičiui choruose dai-

laikų dažniausiai scherzo.
Ketvirtoji dalis, arba finalas,
yra gyva arba iškilminga, greito
tempo (allegro, presto), dažniau
siai rondo formos, kur pagrindi
nė dalis nuolat kartojasi.
Čiurlionis savo tapyboje yra
sukūręs šias sonatas: Jūros, Pa
vasario, Saulės, Žvaigždžių, Žal
čio, Piramidžių.
Visi šie padaryti sonatos dalių
aptarimai mum padės suprasti
ir jo tapybines sonatas ir jų dalis,
nes pagal muzikinį ritmą jis
grupuoja ir savo tapybinį ritmą.

PIRAMIDŽIŲ SONATOS
SCHERZO
Pokalbį apie sonatas pradėki
me jo Piramidžių sonatos Scher
zo. Tos sonatos dalys yra pateku
sios į užsienį. Jo vardo galeri
joj yra tik scherzo.
Scherzo — greita dalis. Ir šis
paveikslas mirguliuoja savo
ritmais. Pirmame plane, žemai,
matome tamsius dramatinius
motyvus — piramidžių siluetus.
Tema nedetalizuojama. Už to
tamsaus plano yra antroji dalis
—lyg kokiame vandenyje skęsta
trys piramidės, į kurias trenkia
žaibai. Pereinama labai greitu
judesiu į trečiąją dalį. Čia ma
tome sugrupuotas piramides.
Grupės labai panašios, bet ne
tos pačios. Tai kartojimas su va
riacijomis, Trečioji dalis už
sklendžiama stambia piramide.
Čia judesys sustabdomas ir per
einama į lėtą, lyrinį tempą — pa
rodomas ramus laukas ir dangus.
Šiais lyriniais akordais ir už
daro jis savo kompoziciją.
Iš pirmojo plano iki trečiojo
eina lyg siauros kolonos. Ir jos
taip pat pabrėžia vidinį ritmą
ir iš vidaus sujungia tris dalis,
Prie piramidės auganti palmė
yra to paties ritmo tąsa į finalą.
(PJ.)

navusių asmenų, suorganizavo
mišrų chorą, kuris buvo dva
siniu stiprybės šaltiniu sukrės- tai lietuvio sielai.

Anglijoj
1947 persikėlęs į Angliją,
W. Byfleeto pereinamoj stovyk
loj V. Mamaitis sudarė vyrų chorą ir per trumpą laiką, kasdie
ninių repeticijų dėka, suruošė
12 koncertų anglam. Be to, kartu
su Anglijos lietuvių chorvedžiu
V. Unteliu surengė dainų šventę
Nottinghame. Šis drąsus dainos
žygis anglų spaudoj buvo labai
šiltai priimtas ir įvertintas. Tai
buvo tikrai puikus lietuvių užsirekomendavimas anglų val
džios bei visuomenės akyse.
1948 apsigyvenęs Londone,
netrukus ėmė vargoninkauti vie
tos lietuvių parapijoj ir perėmė
Londono lietuvių choro vadovy
bę. Tai buvo lyg kviečio grū
das, nukritęs derlingon žemėn
ir davęs keleriopą derlių. 15
metų intensyviai darbavosi ug
dyti lietuviškam žodžiui, dainai
ir giesmei. Jo vadovaujamas
choras pasiekė aukštą meninį

Maralin Niska
su savo vyru William Mullen Kultūros Židiny kalbasi su solistais Gina
Čapkauskiene ir Kaziu Yakučiu po jų koncerto 1974 vasario 10, Kultūros Židinio dedika
cijos šventėj. Nuotr. V. Maželio
lygį. Buvo išplėštas dainų ir
giesmių repertuaras. Choras vi
sada uoliai talkino parapijai ir
organizacijom savo daina, gies
me, vaidinimais, muzikiniais
parengimais. Praturtino paren
gimų menines programas, taip
pat ir sekmadienių bei švenčių
pamaldas, į kurias atvykdavo ne
mažas skaičius anglų pasiklausy
ti darnaus, gražaus giedojimo.
Prof. Vladas Jakubėnas Britani
jos Lietuvyje rašė: “Tautos
šventės minėjime Westminster
Katedros salėje teko pasiklau
syti p. V. Mamaičio vedamo
Londono liet, choro. Bendras įspūdis pradžiugino — dirbama
teisinga kryptimi, su aiškiu vokalės kultūros pojūčiu ir gražių
atspalvių pradmenimis. Atrodo,
kad tam tikru atžvilgiu likimas
Londonui buvo palankus: p. V.
Mamaičio asmenyje čia buvo at
blokštas gabus ir sąžiningas
chorvedys, kuris pasiekė su šiuo
choru tikrai gražių rezultatų”.

1950 Londono lietuvių cho
ras persitvarkė organizaciniais
pagrindais į Lietuvių Meno
Sambūrį. Buvo priimtas statutas,
išrinkta valdyba ir revizijos
komisija. Darbo dirva buvo
numatyta gana plati; tautos
švenčių minėjimai, koncertai,
dainų šventės, radijo programos,
literatūros vakarai, įvairios kul
tūrinės pramogos. Parankumo
sumetimais sambūris buvo su
skirstytas grupėmis: choras,
vaidyba, tautiniai šokiai, muzi
ka ir kt. Kiekviena grupė turė
jo savo atitinkamus vadovus. Ga
lėjo čia pasireikšti visi Londone
ir apylinkėj gyvenantieji lietu
viai — anksčiau ir vėliau atvyku
sieji. Atsirado kvartetai, oktetai,
vyrų choras. Prisidėjo solistai ir
kiti menininkai. Prisijungė iš
skautų suorganizuotas skuduti
ninkų būrelis. Susidarė daugiau
kaip šimto žmonių stiprus meno
ansamblis.
Šis V. Mamaičio kultūrinės
veiklos šuolis turėjo geras pa(nukelta į 9 psl.)

ARTĖJA DIDYSIS KONCERTAS
Kultūros Židinio dedikacijos
iškilmės dar netolimoj praeity.
New Yorko lietuviam skirtas
Kultūros Židinys 1974 Nepri
klausomybės šventės artumoj
buvo dedikuotas su specialiom
pamaldom, geradarių ir statyto
jų pagerbimo akademija bei
aukšto lygio koncertu, kurio pro
gramą atliko solistai Gina Čapkauskienė iš Montrealio ir Kazys
R. Yakutis iš New Yorko.
Koncerto klausytojų tarpe
buvo
ir neeilinių
svečių.
Porą jų K. R. Yakutis pristatė
net paties koncerto metu —
tai Metropolitan ir New Yorko
operų primadona Maralin Niska
ir jos vyras smuikininkas bei
kompozitorius William Mullen.
Primadonos M. Niska ir jos
vyro susitikimas su lietuviais tą
dieną nebuvo pirmutinis. Tik
gal pirmą kartą jie sulaukė tokio
triukšmingo priėmimo sutarti
niu lietuvių plojimu. Solistė M.
Niska ir jos vyras W. Mullen,
kurio senelė buvo lietuvė, drau
gauja su lietuviais jau ilgesnį
laiką. Jie mielai palaiko artimą
draugystę su eile New Yorko lię^
tuvių kultūrininkų, kaip, pvz.,
su solistu KaziuRTYakučiu, pfjF*
niste Aldona Kepalaite, poetu!
tėv.
Leonardu
Andriekum,
OFM, ir kitais. Tad gal bus ne
nuostabu, kad Niska-Mullen
butą puošia net keturi lietuvio
dailininko Adomo Galdiko pa
veikslai.
Po minėto Kultūros Židinio
dedikacijos koncerto primadona
M. Niska su vyru dar liko pa
bendrauti su New Yorko lietu
viais. Sužavėta lietuvių draugiš
kumo ir rūpesčio turėti savo
Kultūros Židinį, ji pati sponta
niškai, be jokių kvietimų ir
raginimų, pasisiūlė nemokamai
su savo vyru duoti pilną kon
certą Kultūros Židinio naudai.
Per eilę Darbininko numerių
skaitytojam buvo pristatyta pri
madona Maralin Niska įvairių
autorių operose atliekanti pa
grindinius vaidmenis. Ne vie
nam muzikos mylėtojui gal bus
įdomu šį tą sužinoti apie pačią
solistę ir jos vyrą.
-oMaralin Niska gimė San Ped, Calif., Los Angeles prie
miesty, prie pat Ramiojo van
denyno krantų. Jos tėvai buvo
atsikėlę iš Iowa valstijos. Juodu
pastebėjo Maralin dėmesį muzi
kai ir nuo pat mažų dienų, pa
rūpino jai dainavimo, baleto,
pianino ir smuiko pamokas.
Baigusi San Pedro pradžios ir
aukštesniąją mokyklą, Maralin
studijavo Los Angeles (UCLA)
universitete ir gavo bakalauro
laipsnį anglų literatūroj.

M. K. Čiurlionis — Piramidžių sonata, scherzo

Nusprendus bandyti laimę
operinėj kaijeroj, įstojo į Pieti
nės Kalifornijos universiteto
’(USC) Operos departamentą.
Kaip kiti šio meto garsieji
amerikiečiai
solistai, Beverly Sills ir Norman Treigle, taip
ir Maralin Niska savo studijom
pasitenkino
JAV-bėse
pri-

einamom galimybėm.
laiku tobulinosi Los
konservatorijoj, Los
City kolegijoj ir UCLA
tete.

Tuo pat
Angeles
Angeles
universi

Jos pirmoji operinė rolė buvo
Margarita “Fauste”, Los An
geles, Calif. Tuoj po universi
teto studijų 1965 buvo pakvies
ta į Metropolitan National
Opera Company, kurioj sėkmin
gai dainavo eilę pagrindinių
rolių du
sezonus. Nuo 1967
pakviesta į New York City
Operą, pastoviai dainuoja pa
grindines roles iki šių dienų.
1973-1974 sezone debiutavo ir
Metropolitan Operoj.
Ką tik užsibaigusiam 197475 sezone Maralin Niska buvo
ypač aktyvi. Su didžiu pasise
kimu dainavo visose trijose pa
grindinėse Nevv Yorko Lincoln
Centro salėse: Metropolitan
Operoj operose Tosca (4 kartus),
I Vespri Siciliani (4); Nevv York
City Operoj operose La Boheme
(2), Manon Lescaut (6), Ariadne
auf Naxos (2), Medea (1), Sa
lome (5), Idomeneo (2), Madama
Butterfly (1); 1974 spalio 12 da
lyvavo kaip pagrindinė solistė
Alban Berg Altenberg Lieder
koncerte su Nevv Yorko Filhar
monijos orkestru Avery Fisher
salėj. '•

Šiame sezone dar gastroliavo
Los Angeles, Calif.: Manon
Lescaut (2), Medea (1), Tosca
(1); Washington, D.C.,: Salome
(1), Manon Lescaut (2); Tulsa,
Okla.: Madama Butterfly (1);
Providence, R.I.: I. Pagliacci (1).

Primadona Maralin Niska dai
nuoja anglų, italų, vokiečių,
prancūzų ir ispanų kalbomis.
Jos operiniame repertuare yra
50 su viršum rolių, pagrindinių
vaidmenų. Yra gastroliavusi įvairiuose JAV miestuose su ten
veikiančiom operomis ir simfo
niniais orkestrais. 1972 debiuta
vo Londone su BBC simfoni
niu orkestru, o 1973 atliko Marie
vaidmenį Alban Berg “Wozzeck” operoj Nederlandų operoj
Amsterdame.
-oSmuikininkas ir kompozito
rius William Mullen, kuris irgi
dalyvaus gegužės 31 koncerte su
savo žmona Maralin Niska, gimė
Jacksonville, Floridoj. Illinois
universitete yra gavęs bakalauro
ir magistro laipsnius muzikoj.
Jis yra profesoriavęs Fresno
valstybiniam universitete, ėjęs
asist. koncertmeisterio pareigas
San Diego simfoniniam orkestre
ir taip pat buvęs Oklahoma
City, Memphis, Santa Fe ir San
Diego orkestrų narys.

William Mullen yra žinomas
ir kaip kompozitorius. Jo “Spectra 1970”, kūrinys styginiam
kvartetui, pirmą kartą buvo at
liktas
Texas
Universitete,
Austin, Tex., 1970 spalio mėn.
Kornelijus Bučmys
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Velykų šventės
Šiemet ypatingai gražiai, turi
ningai ir iškilmingai buvo at
švęstos Kristaus Prisikėlimo
šventės.
Jau kovo 14-16 Šv. Andriejaus
parapija suruošė rekolekcijas,
kurias vedė tėvas Rafaelis Šaka
lys, OFM. Jo ramūs, turiningi
ir meile alsuoją pamokslai buvo
lyg dvasinis įvadas į laukiamas
Velykų šventes. Šios rekolekci
jos sutapo su 40 valandų atlai
dais.
Verbų sekmadieniu buvo pra
dėtos velykinio susitelkimo die
nos, kurios tęsėsi iki Velykų ry
to.
Nors Didžiosios Savaitės pa
maldos vyko vakarais ir tai su
darė tam tikrų sunkumų dirban
tiem ir toliau gyvenantiem, bet
dalyvių gausa, ypač Didįjį Ket
virtadienį, liudijo, kad religinis
rūpestis žmonėse yra gyvas.
Velykų ryto iškilmingoj Prisi
kėlimo procesijoj ir mišiose da
lyvavo daug žmonių.
Suprantama, daug lietuvių at
vyko iš toliau. Nors jie pri
klauso prie amerikiečių parapi
jų, bet lietuviška širdis juos trau
kė čia, kur visos pamaldos atlie
kamos lietuvių kalba, kur skam
bėjo lietuviška giesmė, kur buvo
lietuviškas pamokslas.
Buvo įspūdinga, kai tautiniais
drabužiais pasipuošusios mer
gaitės atnešė altoriaus auką ir
pintinėlę gražių lietuviškų mar
gučių.
Procesijos asistoj dalyvavo ir
du klierikai. Abu jie pirmųjų
ateivių trečiosios kartos vaikai.
Džiugu ir miela, kai trečiosios
kartos būsimieji kunigai grįžta į
lietuvišką šeimą.
Taip sutiktos Velykos kiekvie
nam dalyviui kėlė džiaugsmą ir
kartu norą, kad jos ateity dar
labiau religiškai gilėtų ir tautiš
kai ryškėtų.

Ši salė mugei gal kiek per
maža, ir pilnai išsitiesti su savo
turtu rengėjai negalėjo. Bet dėl
to mugė, atrodo, nenukentėjo.
Ji veikė pilnu tempu. Daug par
duota, beveik viskas suvalgy
ta, o visi atsilankiusieji rodė
giedrius veidus ir gerą ūpą.
Tam gausiam lietuviško jau
nimo sambūriui norisi palinkėti
geriausios kloties ateity, Kaziu
ko muges įvairinant, lietuvinant
ir plečiant.
Clevelando okteto koncertas
Lietuvių Namų bendrovė jau
turi patvirtintus naujus įstatus ir
pajudėjo naujiem darbam.Pir
mieji žingsniai tai atnaujinti ir
pritaikyti patalpas kultūriniam
parengimam. Visa tai pareika
laus daug laiko, darbo, lėšų
ir pastangų. Tikimasi sulaukti
visuomenės paramos ir visas
kliūtis įveikti. Tad gegužės 3
Lietuvių Namų vadovybė ruošia
šaunų koncertą, kurio programą
atliks pagarsėjęs Clevelando vy
rų oktetas su malonaus balso
soliste Grigaliūnaite.

Oktetui vadovauja Rytas Ba
bickas.
Kadangi šis aukšto meninio
lygio oktetas beveik pirmą kartą
čia koncertuos (pirmą kartą čia
rodėsi prieš 13-15 metų), tai ne
tenka abejoti, kad sutrauks gau
sų būrį dainos mylėtojų, juo la
biau, kad šio koncerto pelnas
skiriamas namų atnaujinimo rei
kalam.

Dainos ir šokio vakaras
Gegužės 10 lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas Lietuvių
Namuose ruošia dainos ir tauti
nių šokių vakarą, kurio progra
mą atliks vyrų choras Perkūnas
iš New Yorko ir Baltimorės stu
dentų tautinių šokių grupė.
Nors pas mus Perkūnas pasi
rodys pirmą kartą, bet iš spau
dos atsiliepimų žinom, kad tai
meniškai pajėgus vienetas.
Kaziuko mugė
Baltimorės studentų tautinių
Kaziuko mugės gimtinė, ro
dos, yra Vilnius. Bet skautai ją šokių grupė jau yra mus žavėjusi
greitai pasisavino, aptempė ant savo ritmingu, dinamišku ir dar
skautiško kurpalio, ir taip ji iš niu šokiu. Ji ir šį kartą malo
plito, kad jau ruošiama visur,
niai yra laukiama.
Po programos — vaišės, šokiai
Ir pas mus ir virto lyg tra
dicija. Verbų sekmadienį, tuojau ir stambių fantų loterija.
Šiam parengimui turėtume
po lietuviškų pamaldų, visi
rinkosi į parapijos salę, į Kaziu parodyti išskirtinį dėmesį, nes jį
ruošia mūsų tautinių vilčių ži
ko mugę.
Mugei atidaryti buvo pa dinėlis — lituanistinė mo
kviestas LB apylinkės pirm, kykla.
arch. J. Stelmokas, kuris tarė
trumpą žodį, perkirpo žalią kas Audronės ir Aldonos koncertas
Vietos ateitininkai turi tradici
piną, ir buvo ženklas, kad mu
ją kasmet suruošti aukšto meni
gė prasidėjo.
Mugės vaizdas tikrai buvo pa nio lygio parengimą. Šiemet ge
trauklus, įdomus ir savotiškai ar gužės 17 Šv. Andriejaus parapi
jos salėj jie ruošia solistės Aud
timas.
Prie vieno stalo perkamos ronės Simonaitytės ir pianistės
knygos, ant antro išdėstytos Aldonos Kepalaitės koncertą.
įvairiaspalvės juostos. Čia medi
Jei Aldona Kepalaitė jau yra
niai drožiniai, ten tautiniai audi plačiai žinoma pianistė, puikiai
valdanti instrumentą, tai Audro
niai ir rankdarbiai.
Užėjęs į kavinę, vargu rasi nė Simonaitytė dar yra jauna,
laisvą vietą. Mat, čia pilna ska bet dideliais šuoliais kylanti
numynų, o prie jų retai kada ■ menininkė, naujas deimantukas
trūksta klientūros.
mūsų vokalistų šeimoj.
Manytina, kad retas nepasi
Visoj salėj viešpatauja mugės
dvasia: perka, apžiūrinėja, ta naudos šia gražia ir retai pasikar
riasi, valgo, geria. Visur juda, tojančia proga išgirsti šį koncer
veikia, ūžia.
tą-

-oPhiladelphijos
ateitininkų
sendraugių skyrius 1975 metų
kadencijai išrinko naują valdy
ba: pirmininkas A. Gailiušis, vi
cepirmininkas V. Radikas, sek
retorė K. Juzaitienė, iždininkė
G. Mačiūnienė ir valdybos narė
B. Gailienė.
___

LB apylinkių susirinkimas
Balandžio 6, tuoj po lietuviš
kų pamaldų, Šv. Andriejaus pa
rapijos salėj Philadelphijos ir
t Pietryčių N.J. apylinkės sušaukė
susirinkimą apsvarstyti susi
dariusią politinę padėtį.
Susirinkimui vadovavo abiejų
apylinkių pirmininkai arch. J.
Stelmokas ir dr. Gudenas.
Platesnį šiuo reikalu praneši
mą padarė L.B. krašto v-bos
vicepirm. visuomeniniam reika
lam Alg. Gečys.
Prelegentas plačiai išdėstė su
sidariusią politinę padėtį ir pa
brėžė, kad šioj likiminėj kovoj
mes nesame vieni. Yra įneštos
į kongresą rezoliucijos, kurias
remia nemažas skaičius atstovų,
ir tikimasi, kad jų skaičius dar
padidės. Šio krašto prezidentas
gerai žino mūsų reikalus ir yra
mum palankus.
Toliau išvardino priemones,
kurias sėkmingai galėtume šioj
kovoj panaudoti. Tai telegra
mos, laiškai, amerikiečių spau
da, radijas, o centriniai organai
kontaktuos įtakingus Amerikos
valdžios atstovus.
Po pranešimo vyko gyvos dis
kusijos.
Po susirinkimo buvo pateikti
telegramų ir laiškų tekstai pre
zidentui, senatoriam ir kongresmanam.
Telegramų per abi valdybas
pasiųsta apie 150. Čia neįeina
tos, kurios pasiųstos asmeniš
kai. Laiškų daug daugiau. Ši
veikla vyko ir kitą sekmadienį
ir tebesitęsia dar ir dabar.

Dr. A. Butkaus paskaita
Balandžio 13 Šv. Andriejaus
parapijos salėj A.L.T. sąjungos
vietos skyrius suruošė dr. A.
Butkaus paskaita. Paskaita buvo
aukšto mokslinio lygio. Visi tei
giniai buvo pavaizduoti skaidrė
mis. Suprantama, kad tokioj
mokslinių davinių gausoj klau
sytojui buvo sunkoka padaryti
bendrinančią išvadą, nors prele
gentas stengėsi viską perduoti
galimai populiariau.
Žmonių susirinko apie šimti
nė, kas retai pasitaiko.
Sėkmingas vakaras
L.B. vietos apylinkės išlai
koma radijo valandėlė “Bend
ruomenės Balsas” kasmet ruošia
parengimą išlaikymo lėšom
sutelkti.
Šiemet toks parengimas įvyko
balandžio 19 Lietuvių Namuo
se.

Programoje pasirodė lituanis
tinės mokyklos tautinių šokių
grupė, kurią sudarė: V. Bendžiūtė, G. Gečytė, D. Pliuškonytė, Lid. Radikaitė, Lor. Radikaitė, D. Rukšytė, V. Štarkaitė, A.
Surdėnaitė, A. Dragūnas, P.
Jurskis, E. Rukšys, A. Šalčiūnas ir V. Surdėnas. Šį jau
nąjį atžalyną sutelkė ir į sceną
išvedė mokyt. Marija Radikienė.

Skautų surengtoje Kaziuko mugėje Kultūriniame Centre Detroite. Iš k. Elena Zubrickienė, Irena Sventickaitė, Liuda Rugienienė, Vanda Šepetienė ir Alytė Butkūnienė. Nuotr. J. Urbono
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Atsiųsta
paminėti
Žentą Tenisonaitė — ŠVIE
SOS ILIUZIJOS. Eilėraščiai.
Londonas. 1975. Viršelis pieštas
autorės. 60 psl. Kaina 2 dol.
Skaitytojui,
pažįstančiam
ankstesnes poetes moteris (kaip
K. Grigaitytė ar V. Kumpikevičiūtė), ši autorė atrodys toli nuo
jų atsilikusi. Negali ji prilygti nė
vėlesniosiom (kaip V. Bogutaitė
ar M. Saulaitytė).
Iš geresniųjų posmų pacituotinas šis:

Spaudos temomis diskutuoja Simas Kudirka ir JAV LB krašto
valdybos vicepirmininkas Rimas Česonis. Nuotr. Juozo Gailos

Jie pašoko: Šustą, Šiaudelę, Žio
gelį ir Kepurinę. Akordeonu
drąsiai ir užtikrintai akompona
vo Jonas Puodžiūnas. Tai irgi
mokinys, bet jau šį instrumen
tą gana gerai apvaldęs.
Jaunieji šokėjai sudarė tikrai
mielą ir malonų įspūdį. Jų dar
nus šokis, puikiai išlaikytas tak
tas liudija, kad greit mes vėl
turėsim puikią šokėjų grupę.
Šio sėkmingo šokėjų pasirody
mo “kaltininkė” yra mok. M. Ra
dikienė, kuri įdėjo daug pastan
gų ir darbo, kol išvedė į sceną
darnų šokėjų vienetą.
Programoj dalyvavo ir akto
rius Vitalis Žukauskas. Jis lietu
viškai visuomenei yra gerai pa
žįstamas ir visur laukiamas. Jis
davė keletą ilgesnių ir trumpes
nių dalykėlių, kurie lengvai pa
siekė klausytojus ir buvo pa
lydėti plojimais.
Programai pravesti buvo pa
kviestas dr. A. Juzaitis. Kad jis
Programai pravesti buvo pa
kviestas dr. A. Juzaitis. Kad jis
yra rimtas tiksliųjų mokslų at
stovas, visi žinom, bet kad jis
moka taiklius ir prasmingus
pokštus paberti, turbūt, nedaug
kas žinojo. Jis puikiai ir su šyp
sniu pravedė programą.
Po programos prasidėjo vaišės
ir šokiai, puikiam orkestrui gro
jant.
Loteriją pravedė J. Lukas.
Laimingiausias buvo Pov. Lietuhinas, kuris laimėjo televizijos
aparatą.
Žmonių buvo arti 150. Ir pa
galvoji — argi tik tiek klausosi
BB programos. Ne. Kelis sykius
daugiau, bet norinčių jį paremti
atsirado tik tiek. Labai gaila.
Šioks toks trūkumas buvo, kad
programa prasidėjo labai pa
vėluotai (1 vai. 15 min.). Jei
rengėjai buvo pramatę vakarą

pradėti su vaišėmis ir tik vėliau
programą įjungti, tai būtina bu
Juozas Kapačinskas — IŠ
vo apie tai iš anksto painformuo
EIVIO
DALIA. 1950-1973 metų
ti.
atsiminimai. 1974. Čikagos Lie
Mirė Juozas Tautkus
tuvių Literatūros Draugijos lei
dinys.
Kietais viršeliais, 296 psl.
Balandžio 12, stipraus širdies
Kaina
7 dol. Gaunama pas pla
smūgio ištiktas, mirė Juozas
tintojus.
Tautkus.
Autorius kreipiasi į skaitytoją:
Velionis buvo gimęs 1905 bir
“
Mielas skaitytojau, skleisda
želio 22 užnemunyje, Kriukuo
mas
šios knygos lapą po lapo,
se.
tikriausiai
tikėsitės rasti ko ne
1934 vedė Emą Valcerytę.
paprasto,
intriguojančių nuo
Apsigyveno Šakiuose, susilaukė
tykių,
gilių
pergyvenimų. Deja,
sūnaus Romo ir dukros Elenos.
panašių
lūkesčių
patenkinti ne
Velionis vokiečių prievarta
galėsiu.
”
buvo paimtas į aerodromų tar
Kažin, ar autorius bus atspė
nybą, kurioj teko išbūti iki karo
jęs
eilinio skaitytojo mintis.
galo. Tik didelėmis pastangomis
Skaitytojas
intriguojančių nuoty
pavyko ištrūkti iš sąjungininkų
kių
šioj
knygoj
tikriausiai neieš
belaisvių stovyklos.
kos.
Jis
pasitenkins
tuo, ką au
Susiradus tremtinių stovyk
torius
nusako
šiuo
sakiniu:
“Šios
lose savąją šeimą, vėl švyste
knygos
turinys
—
tai
išeivio,
lėjo giedresnės dienos.
mano paties, kasdieninio gyve
1950 prel. I. Valančiūnui su
nimo faktai.” Daugelį tų faktų
darius reikiamus dokumentus,
skaitytojas ras ir savo paties gy
emigravo į JAV ir pastoviai ap
venime.
sigyveno Philadelphijoj. Sun
Knygoj rašoma apie įsikūrimą
kiai dirbdamas metalo fabrike,
ir
gyvenimą Amerikoj. Pirmasis
įsigijo savo pastogę. Nors rūpes
šio autoriaus atsiminimų pluoš
čių našta buvo nemaža ir sunki,
tas buvo pavadintas “Siaubin
bet jis ją kantriai nešė ir nesi
gos dienos”. Šis, antrasis, prade
skundė. Buvo gana linksmo bū
damas skyreliu “Naujo gyve
do ir visur lengvai pritapdavo.
nimo angoje”.
Į jo šermenis atsilankė daug
Tas naujasis gyvenimas, sun
žmonių. Mišių užprašyta virš
kus,
bet viltingas (dažnai su ne
šimto, į kapus palydėjo 80 as
išsipildžiusiom
viltim), yra sa
menų.
vas
daugeliui
lietuvių.
Tai pa
Giliam liūdesy liko žmona
tvirtina knygos skyrelių antraš
Ema, dukra Elena, sūnus Ro
tės: Darbo beieškant, Pirmoji
mas, marti Aušra, žentas Juo
darbovietė, Tarp švenčių ir sa
zas, keturi anūkai, giminės ir ar
vųjų reikalų, Pirmieji pilietybės
timieji.
dokumentai, Buto rūpesčiai,
Balandžio 17 po gedulingų
Žingsnis į nuosavybę, Įvykiai,
pamaldų Šv. Andriejaus para
nesėkmės ir dar šis tas, JAV unipijos bažnyčioj buvo palydėtas į
jos, Jaunuolių siautėjimas auPrisikėlimo kapines (Resurrectobuse, Prekybininkų suktybės?
tion cem., Cornwells Heights,
Automobilis, Demonstracijos, ir
Pa.), kur rado amžinojo poilsio
t.t. Tų skyrelių yra daug.
viet4Ad. G.
Autorius rašo sklandžiai ir į-

- LOS ANGELES
jetą savaičių, lydimas I. Me
džiuko, lituanistinių mokyklų
inspektoriaus, aplankė Šv. Kazi
miero parapijos mokyklos litua
nistinę klasę, vedamą mokyt. O.
Razutienės, ir šeštadieninę litua
nistinę mokyklą, vadovaujamą
dir. V. Pažiūros. Jis lankėsi
klasėse ir vyresniųjų skyrių
mokiniam kalbėjo apie lietuvių
kalbos rašybos pagrindus. Daly
vavo ir mokytojų posėdy. JAV
LB Vakarų apygardos suvažiavi
me skaitė paskaitą “Lietuvis
savo tautoj, valstybėj ir bend
ruomenėj.” Dalyvavo Vincės
Jonuškaitės pagerbime ir tarė
sveikinimo žodį. Pakviestas kal
bėjo Los Angeles ateitininkų
sendraugių susirinkime J. Jodelės namuose. Dalyvavo Vandos
Mažeikienės (LB Tarybos nario
Antano Mažeikos žmonos) laido
tuvėse. Atsilankė į LB jaunimo
ansamblio Užgavėnių (blynų)
balių. Kalbėjo į Los Angeles
lietuvius per radijo valandėlę.
Vizitavo Šv. Kazimiero parapijos
kleboną prel. J. A. Kučingį,
Lietuvos gen. konsulą dr. J.J.
Bielskį, Lietuvių Dienų leidėją
A. Skiriu.
St. Barzdukas turėjo progos
aplankyti žymesnes vietas, mu
ziejus, Disneyland, susitikti su
senais pažįstamais ir mokslo
PLB garbės pirmininkas
draugais, pasigėrėti švelniu
Kalifornijoje
Kalifornijos klimatu ir pailsėti.
PLB garbės pirmininkas Sta Pailsėjęs, su geriausiais įspū
sys Barzdukas, atvykęs į LFB džiais grįžo atgal į Cleveland,
studijų savaitgalį Los Angeles, kur jis redaguoja Pasaulio Lie
I.M.
Calif., ir čia viešėdamas apie tre tuvį.

Lietuvių Diena, rengiama Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos,
įvyks birželio 22. Meninėj prog
ramoj dalyvaus sol. Anita Pakal
niškytė iš Hamiltono, Kanados,
vietiniai solistai ir parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. Bro
niaus Budriūno. Solistam ir cho
rui
akomponuos
Raimonda
Apeikytė. Taip pat vyks ir meno
paroda.
Vajus Lietuvai laisvinti Los
Angeles kolonijoj eina visu
smarkumu pirmyn. Balandžio 5,
Los Angeles skautų stovykla
vietės baliaus metu, Rimtautui
Dabšiui iškėlus šį reikalą, skau
tai ir jų rėmėjai tuoj surinko
Tautos Fondui 1000 dol. su vir
šum. Algis Raulinaitis jau surin
ko 1500 dol., kiti rinkėjai po ma
žiau.
Motinos dienos minėjimas
įvyks gegužės 11. Po lietuviš
kos sumos minėjimą salėj rengia
šeštadieninė lituanistinė mo
kykla.
Skaučių gintarų paroda para
pijos salėj vyks gegužės 25.
Jaunimo šventė, rengiama Los
Angeles Lietuvių Bendruo
menes jaunimo ansamblio jau
devynioliktą kartą, šiemet įvyks
birželio 1 Veteranų salėj, Culver
City, Calif.
—L.Ž.K.

Valandos lekia kaip gulbės.
Rasoja be saiko lietus.
Sielvartas stovi apstulbęs,
Lyg maldai suglaudęs pirštus.

domiai. Knygos suskirstymas
trumpais skyreliais — didelis
parankumas skaitytojui.
Skaitytoją ypatingai gali do
minti, kaip autorius, jau būda
mas nebejaunas, sunkiai vargda
mas darbovietėj, baigė inžineri
jos studijas technologijos in
stitute, bet darbo pagal savo spe
cialybę negavo.
Knyga gausiai iliustruota, dau
giausia nuotraukom.
Dr. Henrikas Lukaševičius —
VIENAS MAŽAS GYVENIMAS. Linksmi ir liūdni auto
biografiniai pasakojimai. Išleido
Akademinės Skautijos Leidykla.
Čikaga, 1975 m. Tiražas 1000
egz. Viršelis dail. Lijolės Žido
nytės. 192 psl. Kaina 5 dol.
Leidyklos adresas: 8913 So.
Leavitt St., Chicago, III. 60629.
Autorius— teisės mokslų dak
taras, universiteto dėstytojas,
teisėjas, publicistas, keliautojas.
Savo atsiminimus pradeda ne
priklausomo gyvenimo kūrimosi
metais. Užfiksuoja būdingus gy
venimo momentus, lietuvių ko
vas su lenkais Giedraičių apy
linkėse (mokslas kulkosvai
džiam tratant). Veda skaitytoją
per įvairias mokyklas, universi
tetus, teismus. Pagaliau — oku
pacijų metai, tremtis
bei
emigracija Austrijoj, Prancūzijoj,
Argentinoj ir JAV-bėse.
Atsiminimai parašyti įdomiai.
Autorius sugeba pasakoti leng
vai, humori štiš kai. Lietuvos jau
nimo tarpe jis buvo žinomas iš
periodikos. Amerikoj, Brookly
ne, jam
yra tekę redaguoti
savaitraštį — Ameriką.
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Anglijos apskr. pirm. Albert Jaritis, iš Amsterdam, N.Y. —
Anthony Radzevich, iš Schenectady, N.Y. — Edward Baranaus
kas, iš Brooklyn, N.Y. — Helen
Kulber, iš Richmond Hill, N.Y.
— Philip ir Marian Skabeikis,
iš Detroit, Mich. — Gražina
Vaškelis.
Posėdis baigtas malda, kurią
sukalbėjo garbės narė ir buvusi
centro valdybos pirmininkė He
len Shields. Kitas posėdis įvyks
birželio mėn. ten pat. CV nuo
širdžiai dėkoja Vidurio Atlanto
apskrities valdybai už šiltą pri
ėmimą posėdžio metu. .

VEIKLOS KRONIKA

Centro valdybos posėdis New Yorke
Lietuvos vyčių centro valdyba niau naudoti lietuvių kalbą susi
posėdžiavo kovo 8 Hotel Taft rinkimuose ir asmeniškai. Nors
patalpose, kur vyks Liet, vyčių jau yra padaryta nemaža pažan
seimas rugpiūčio 20-24. Posėdį ga toj srity, bet, jo nuomone,
atidarė
pirmininkas
Leon nereikia pamiršti, kad visos kuo
Paukšta iš Chicagos, maldą su pos turėtų lietuvių kalbos ko
kalbėjo vyčių dvasios vadas kun. misijas," kurios skatintų lietuvių
Kazimieras Pugevičius. Paskuti kalbos naudojimą tarp vyčių.
Kun. Pugevičius kalbėjo apie
nio posėdžio, kuris įvyko Kent
JAV
200 metų sukakties reikš
Statė universitete, protokolas
mę ir pabrėžė svarbą vyčiam
perskaitytas ir priimtas.
Buvo svarstomi įvairūs reika aktyviai dalyvauti 1976 minėji
lai. Svarbiausias klausimas — muose ir plačiu mastu prisidėti,
pasiruošimas ateinančiam sei ypač 1976 vykstančiame Eucha
mui. Kaip jau buvo ankstesniuo ristiniame kongrese Philadelse Darbininko puslapiuose mi phijoj.
Be minėtų asmenų, posėdy
nėta, ateinantis seimas bus New
Yorke, ir rengėjai yra Vidurio dar dalyvavo šie garbės nariai:
Atlanto apskritis. Buvo dar pa Ann Mitchell, Elizabeth; Helen
liesti junjorų reikalai ir galimy Shięlds, New York; Frank Vaš
bės padauginti junjorų kuopų kas, New Jersey; Antanas Ma
žeika Sr., New York; Lionginas
skaičių.
Vyčių garbės narys ir buvęs Švelnis, Boston. Kiti dalyviai:
centro valdybos pirmininkas iš Worcester, Mass. — Rita Pin
Juozas Boley-Bulevičius iš New kus, Anthony Miner, iš Boston,
Yorko ragino visus vyčius daž- Mass. — Anthony Yang ir N.

DETROITO

VYČIŲ ŠVENTĖ

Detroito vyčiai minėjo šv. Ka
zimiero dieną naujoj Dievo Apvaizdos bažnyčioj sekmadienį,
kovo 2. Mišias aukojo ir pritai
kytą pamokslą pasakė klebonas
kun. Viktoras Kriščiūnevičius.
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia — tai pirmas atsitikimas, kad
tiek daug žmonių dalyvavo mi
šiose šioj bažnyčioj. Bažnyčia
gražiai papuošta gėlėmis, net
prie šv. Kazimiero vitražo padė
tos ateitininkų ir vyčių gėlės.
Kiekvienais metais
vyčių
šventė minima kitoj parapijoj,
todėl tą dieną atsilankė vyčiai
ir iš gretimų parapijų — Šv.
Antano parapijos 102-ji kuopa,
Šv. Petro 139-ji kuopa. Dievo
Apvaizdos 79-ji kuopa yra di
džiausia vyčių kuopa Amerikoj.
Dar prisidėjo su savo vėliavomis
lietuviai skautai ir ateitininkai.
Aukas nešė visų trijų kuopų pir
mininkės: Magdalena Smailis
(79 kp.), Katerina Kurpovvich
(139 kp.) ir Margarita Bunikis
(102 kp.). Ateitininkės nešė gė
les. Labai daug žmonių priėmė
komuniją. Mišiom pasibaigus,
visi sugiedojo vyčių himną. Var
gonais pritarė vytė Elena My
kolaitienė.
Iškilmingi pietūs vyko didžio
joj parapijos svetainėj Kultūri
niame Centre, kur visiem buvo
rezervuotos vietos. Susirinko
250 žmonių. Į salę atvyko bu-

vęs vyčių CV dvasios vadas kun.
J., Waltęr Stanevičius ir kun.
Alfonsas, Babonas, buvęs Dievo
Apvaizdos parap. administrato
rius ir kuopos dvasios vadas.
Scena salėj buvo papuošta į■rašu “Welcome Knights of Lithuania”, viršuj ištiesta trispalvė,
šalia visų organizacijų vėliavos.
Stalai buvo papuošti gėlių
puokštėmis, sudėtomis trispal
vių gėlių eilėmis. Programą ve
dė Sophie Zager. Kalbėtojai
buvo kun. J. Walter Stanevi
čius, Kazys Gogelis (lietuvių ra
dijo pranešėjas), Magdalena
Smailis (vyčių Dievo Apvaizdos
pirmininkė) ir Pranas Zager.
Dar prie garbės stalo sėdėjo
kun. V. Kriščiūnevičius, Bertha
Janus, Juozas ir Katerina Kurpowich, Margarita Bunikis ir Anna
Mae Uznis.

Pabaigoj vyčių ritualo pirmi
ninkė Bertha Janus įteikė III-jo
laipsnio pažymėjimus Petronė
lei Medonienei, Elenai Tucker,
Edward Sackle ir Gerry Zager.
Pietų pelnas paskirtas naujos pa
rapijos skolom sumažinti. Iš viso
surinkta 335 dol. Iškilmių komi
tetą sudarė Sophie Zager, Magdalene Smailis, Ruth Grasha,
Frank Zager, Margaret ir Chester Nashlon, Ed Sackle, Jos.
Jakštys, John Belickas ir An
tanas Dainius.
Dainius

— Nepamirškite siųsti savo
sveikinimus į vyčių seimo
programos leidinuką iki birželio
2 šiuo adresu: Mrs. L. Stukas,
1467 Force Dr., Mountainside,
N.J. 07092.
— Gegužės 3 įvyks pietūs 29
kuopos pirmininkui Kazimierui
Šipailai pagerbti. Pagerbimą
rengia Newarko vyčių 29 kuopa
už jo ilgalaikę veiklą dirbant su
vyčiais ir Švč. Trejybės lietuvių
parapijoj. Kuopos pirmininku
yra jau 12 metų.
— Gegužės 10 Lietuvių Lais
vės salėj, 269-273 Second St.,
Elizabeth, N.J., choras rengia
prof. Juozo Stankūno pagerbi
mą.

Vidurio Atlanto apskrities vyčių seimas įvyko balandžio 6. Jame įteikti III-jo laips
nio pažymėjimai nusipelniusiem vyčiam (pažymėjimus laiko rankose). Iš k. Brooklyno
41-mos kuopos pirm. A. Mažeika, Peter VVytenus, Marian Skabeikis, Helen Mathevvs,
Ann Abromaitis, Albinas Žukauskas su žmona ir Vyties redaktorė Loreta Stukienė. Nuotr. John
J. Sidtis

— Balandžio 6 Elizabeth,
N.J., įvyko Vidurio Atlanto ap
skrities seimas, kuriame daly
vavo dvasios vadas, 6 komiteto
nariai, 42 atstovai, 1 jaunimo at
stovas ir 8 svečiai, iš viso 58
asmenys.

IŠ VYČIŲ KUOPŲ VEIKLOS
Amsterdam, N.Y. — Amster
damo vyčių 100-ji kuopa suren
gė Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą vasario 15. Šv. Ka
zimiero liet, parapijoj 5 vai. p.p.
buvo aukojamos mišios. Choras,
kurį sudaro dauguma vyčių, gie
dojo lietuviškas giesmes ir Lie
tuvos himną. Kun. R.K. Balčys
pasakė pamokslą anglų kalba,
pažymėdamas sunkią lietuvių
katalikų būklę kovoj su oku
pantu Lietuvoj.
Po mišių 130 su viršum žmo
nių susirinko į parapijos salę,
kur įvyko banketas.
Meninė programa pradėta
Amerikos, Lietuvos ir vyčių
himnais. Programos vedėjas bu
vo Petras Urba. Šventėj dalyva
vo Amsterdamo majoras John
Gomulka. Jis sveikino susirin
kusius ir linkėjo lietuviam sėk
mės kovoj už Lietuvos laisvę
ir nepriklausomybę. Genovaitė
Gobiukė perskaitė N.Y. guber
natoriaus ir Amsterdamo bur
mistro Vasario 16 proga paskelb
tas proklamacijas.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo
pakviestas iš New Yorko Vytau
tas Gadliauskas, prieš kelerius
metus pabėgęs iš sovietų žvejų
laivo. Jis papasakojo savo pergy
venimus, kol jam pasisekė pa
bėgti iš laivo ir pasiekti Grai
kijos krantus. Jo kalbą perdavė
angliškai kun. Balčys. Toliau
šventė buvo tęsiama draugiš
koj nuotaikoj. Prasidėjo lietuviš
kos dainos, prie mūsų savo bal
sais prisijungė svečiai iš Syracuse, akomponavo klebonas Bal
čys. Šventės proga buvo su
rengta lietuviškos dailės ir meno
parodėlė. Buvo išstatyta daug
gintaro bei medžio drožinių ir

Detroito vyčiai šv. Kazimiero mišiose Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Ateina kleb. kun.
Viktoras Kriščiūnevičius, vėliavas laiko 79 kuopos nariai Chester Nashlon, Joseph Chaps ir
Edward Sakai. Nuotr. Astasaičio

Pagerbiamas K. Šipaila
Newark, N.J., vyčių 29 kuopa
visuomet turi šioj lietuviškoj
katalikiškoj organizacijoj veik
lių, gabių ir energingų mūsų
tautos veikėjų, kuriem visada rū
pi dirbti vyčių organizacinį dar
bą Lietuvos labui. Vienas iš šios
vyčių kuopos ypatingai gerų
organizatorių, veiklus, sumanus,
mielas ir dosnus visam tam, kas
riša su katalikų Bažnyčia ir veik
la, — tai ilgametis pirmininkas
K. Šipaila. Už jo ypatingą orga
nizacinę veiklą gegužės 3 Švč.
Trejybės parapijos salėj Newarke kuopos valdyba ir nariai ren
gia jam pagerbimą.
K. Šipaila yra gimęs Lietu
voj 1918 kovo 27 Matulių kai
me, Šakių apskr., pasiturinčio
ūkininko šeimoj. Sovietam oku
pavus Lietuvą, 1944 pasitraukė į
Vokietiją, Iš ten 1950 atvyko į
JAV, apsistojo Newark, N.J. At
vykęs į šį kraštą, K. Šipaila ne
užsidarė savo kevale, bet tuoj įsijungė į lietuvišką veiklą. Rei-

ketų daug laiko sunaudoti, jei
reikėtų surašyti visus jo atliktus
darbus. Čia suminėsiu tik kele
tą, nes jis buvo visada atsida
vęs katalikiškai organizacijai ir
mylėjo savo tėvynę Lietuvą.
Kazys Šipaila jau 1953 įstojo į
vyčių 29 kuopą Newark, N.J.
Kaip veiklus ir energingas na
rys, 1963 buvo išrinktas kuopos
pirmininku ketveriem metam.
Jam vadovaujant, 29-ji kuopa
pradėjo augti narių skaičium,
buvo rengiami kultūriniai pa
rengimai, grynai lietuviškais pa
grindais vykdant organizaci
nį darbą. Už jo ypatingus vy
čių veiklos darbus 1964 vyčių
seime Chicagoj jam buvo įteik
tas 4-as vyčių laipsnis. K. Šipai
la priklausė ir prie kitų organiza
cijų: Balfo, Liet. Bendruome
nės, Švč. Trejybės lietuvių para
pijos komiteto Newarke. Šiose
pareigose jis dirba iki šios die
nos. i

audinių iš Edward ir Polly Žiaušių turtingo rinkinio. Programos
viršelį gražiai ir skoningai nu
piešė Jonas Hartvigas. Apie tą
lietuvių šventę Amsterdamo
Evening Record vasario 17 pir
mam puslapy įdėjo ilgą aprašy
mą ir V. Gadliausko nuotrauką.
Vasario 16 būrys Amsterdamo
vyčių išvyko į Syracuse, N.Y.,
rengiamą Vasario 16 minėji
mą. Vietos lietuviai minėjimą
surengė Tyrol klube. Žmonių
atsilankė 70 su viršum.
Syracuse miesto lietuviai, ku
rių čia priskaitoma tik 15 šeimų,
įsteigė naują vyčių kuopą— 140ją. Amsterdamo 100-sios kuopos,
arčiausios kuopos kaimynystėj,
pirmininkas Antanas Radzevi
(nukelta į 8 psl.)
čius visų vyčių vardu įteikė nau
jos 140-sios kuopos pirm. Frank
Petrauskui Vyčių Chartą. Kartu
GINTARO BALIUS BRIDGEPORTE
su amsterdamiečiais buvo atvy
kęs V. Gadliauskas. Jis, visų
Su dideliu pasisekimu praėjo
miteto pirmininkė buvo Agnės
prašomas, papasakojo apie savo balandžio 19 Bridgeporto 141Simons, kuri pati įdėjo nepa
laimingą pabėgimą iš sovietų mos kuopos suruoštas pirmasis
prastai daug darbo ir prieš balių,
žvejų laivo į laisvę. Jo kalbą Gintaro balius. Vakaras buvo iš ir baliaus metu. Teresė Trainis
pakartojo angliškai E. Baranaus skirtinai reikšmingas Bridge rūpinosi bilietais ir rezervacijo
kas. Po gardžių vaišių buvo šo porto vyčiam, nes jo oficialios
mis. Salė ir scena buvo papuoš
kiai.
dalies metu Antanas Miner į- tos A. Trainio, B. ir A. MarcaSyracuse lietuvių kolonija yra teikė kuopos pirmininkei Tere vage pastangomis. Čia norisi pa
maža, bet labai aktyviai veikia. sei Trainis kuopos charterį. Ta minėti, kad be Aldonos ir Bob
Ne tik tarp lietuvių, bet ir pas proga iš Massachusetts buvo at Marcavage meniškų rankų ne
amerikiečius dalyvauja tautinių vykę Longinas Švelnis, Alber apsieina nė vienas Bridgepor
grupių festivaliuose bei meno tas Jaritis ir Antanas Miner. Ne to lietuvių parengimas. Jie pa
parodose.
toli dyiejų šimtų žmonių, atvy deda ne tik vyčiam, bet skonin
A. Radzevvich kusių net iš tolimesnių vieto gai kasmet papuošia ir Lietuvių
vių (Ansonijos, Waterburio ir Bendruomenės ruošiamų Vasa
Bridgeport, Conn. — Naujoji New Yorko), pasišoko prie geros rio 16 minėjimų sceną ir garbės
Bridgeporto vyčių 141-ji kuopa muzikos ir pasivaišino skania stalą.
aktyviai dalyvauja liet, visuome vakariene jaukiame artimų drau
Visi tikimės, kad šis Gintaro
ninėj veikloj.
gų tarpe, Šv. Jurgio parapijos balius yra nuolatinės pavasari
Kuopos nariai prisidėjo prie salėj.
nės bridgeportiškių tradicijos
LB apylinkės ruošto Vasario 16
pradžia.
Šio baliaus organizacinio kominėjimo. Ateinančiais metais
planuojama minėjimą organi
TRUPUTIS ISTORIJOS ...
zuoti drauge. Kuopa yra pasiun
tusi protesto telegramas Aust
Norkūnas, prasimokęs šio meno,
ralijai ir Naujajai Zelandijai; ak
(Tęsinys)
įsteigė draugijom ženklelių ir
tyviai atstovauja lietuviam Brid
Vienas iš pirmųjų jaunimo
vėliavų dirbtuvę Haverhill, vė
geporto Tarptautiniame Institu jungėjų į organizaciją buvo My
liau Lawrence, Mass. Jo darbo
te. Keleto kuopos narių iniciaty kolas A. Norkūnas. Gimė 1869
vėliavomis puošėsi ne viena
va Bridgeportan buvo pakvies Lietuvoj. Jaunas mokėsi savo
lietuvių bažnyčia, o daugumas
tas Vaclovas Sevrukas dalyvauti sios kalbos, amato ir padėjo
lietuvių draugijų dėvėjo jo dar
vietos žydų organizacijų ruoš knygnešiam platinti lietuviškas
bo
uniformomis ir segėsi
tame Žmogaus Teisių minėjime. knygas. Už tai buvo patekęs į
ženklelius.
Besidomint draugijų
Bridgeporto vyčiai drauge pri rusų žandarų rankas ir baustas
gyvenimu,
jam kilo mintis įėmė komuniją ir dalyvavo bend kalėjimu. Į Ameriką atvyko 1892.
steigti
jaunimo
organizaciją,
ruose pusryčiuose dviem atve Dirbo ūkiuose ir fabrikuose.
kuri
apimtų
visą
Amerikos
lietu
jais: spalio 27, minint Kristų Ka Vėliau pradėjo verstis knygų
vių
katalikų
jaunimą.
Taip
ir
ralių, ir kovo 2, šv. Kazimiero prekyba. Su kunigu Zdanavi
gimė
Lietuvos
vyčių
sąjūdis.
dienos proga.
čium Bostone įsteigė bendrovę
Šiai idėjai įgyvendinti M.
1974 lapkričio 16 įvyko Suba ir leido Bostono lietuvių laikraš
Norkūnas
pašventė visas fizines
tėlė — pasilinksminimas su tį. Kun. Zdanavičiui išvykus išir
dvasines
jėgas. Važinėjo su
menine programa ir vakariene. Bostono, spaustuvę perdavė
kalbomis,
rašė
spaudoj ir, kur
Atsilankė 200 su viršum žmo kun. J. Žebriui, kuris ją perkėlė
tik
buvo
kviečiamas,
padėjo
nių. Balandžio 19 įvyko pirmasis į Waterburį, Conn.
steigti
vyčių
skyrius.
Buvo
nuo
Gintaro balius, kuris tikimasi,
1903 vedė ir sukūrė šeimą. Jo
širdus,
didelės
širdies
žmogus
ir
taps tradiciniu.
žmona buvo išmokusi uniformų
gražus
pavyzdys,
kaip
reikia
Beveik visa valdyba ir dalis ir vėliavų siuvimo meno. M.
savo organizaciją mylėti, jai
narių jau antrą semestrą lanko
dirbti ir aukotis. 1914 už savo
Šio puslapio bendradarbiai:
Ansonijos valdiškoj gimnazijoj
nuopelnus buvo pakeltas į vy
vykstančius vakarinius lietuvių Antanas Dainius, Gintarė Ivaščių garbės narius. Mykolas A.
kalbos kursus, kuriuose en kienė, Anthony Radzevičius,
Norkūnas mirė 1951 balandžio 1
tuziastingai mokosi lietuvių kal Frank Vaškas ir Albinas Žu
ir palaidotas Saldžiausios Šir
bos, tautos istorijos, papročių ir kauskas. Vyčių “Darbų ir Die
dies kapinėse Lawrence, Mass.
dainų,.
nų“ redakcija jiem nuoširdžiai
G.I. dėkoja.
(Bus daugiau)
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PO CHICAGOS DANGUM
Respublikonų vakaras
Savo žody dr. A. Razma dė
Jaunimo Centre balandžio 5 kodamas pareiškė, kad jis vie
įvyko Illinois lietuvių respubli nas to uždavinio nebūtų pajė
konų vakaras, kurį pradėjo pirm. gęs atlikti be lietuviškos visuo
Kazimieras Oksas. Solistė Dana menės paramos. Prez. Fordas te
Stankaitytė sugiedojo Amerikos legramoj sveikino Illinois re
ir Lietuvos himnus. Programai spublikonus ir atskirai pažy
vadovavo A. Miliūnas ir J. Ta- mėjo dr. A. Razmą, paskelbtą
landis.
žymiausiu metų vyru.
Solistė D. Stankaitytė padai
Po programos ir vakarienės
navo lietuvių kompozitorių kūri buvo šokiai. Grojo Neolituanų
nių ir ariją iš operos Carmen. orkestras.
Akomponavo muz. A. Vasaitis.
Draugo šventė
Šokių grupė “Sūkurys” iš Ci
Jaunimo Centre balandžio 6
cero pašoko kelis tautinius šo įvyko Draugo romano konkurso
kius, kuriem vadovavo Gražina
premijos įteikimo šventė. Re
Vindašiūtė, akordeonu palydėjo
daktorius Bronius Kviklys pra
Rasa Šoliūnaitė.
dėjo programą ir savo kalboj
Pagerbtas lygos garbės pirm, nušvietė Draugo kultūrinį įnašą
ir Cicero miesto aukštas parei į lietuviškos išeivijos gyvenimą.
gūnas Jonas Kimbarkas. Sveiki Draugas jau išleido 24 premijuo
no Metropolitan sanit. distrikto tus romanus ir daug kitų knygų.
patikėtinė Joana Anderson ir
Programai vadovavo Zita Kėsvečias iš Washingtono, res valaitytė-Visockienė ir per
publikonų partijos tautinių gru skaitė vertinimo komisijos aktą.
pių direktorius Julian Niern- Šiemet romano konkursą ir 1000
LMK Federacijos Chicagos klubo surengtoje popietėje kovo 16 Tautiniuose Namuose.
czyk.
dol. premiją laimėjo Jurgis
Iš k. p. Leonaitienė, M. Marcinkienė, konsul. J. Daužvardienė, S. Nasvytytė-ValiuPagerbti lietuviai respub Gliaudą už romaną “Pagairė”.
kienė, pagrindinė kalbėtoja, S. Semėnienė ir M. Kriaučiūnienė. Nuotr. Z. Degučio
likonai veikėjai: Pranas Jurkus,
Sveikino LB Kultūros tarybos
Albertas Vengrys ir Antonete
pirm.
A. Kairys.
Kazanauskas.
y
mininkavo P. Turūta, dr. G. Ba
Sophie Barčus radijo valandai J. Bružikas, antrasis — Tėv.
Pianistė
Aldona Kepalaitė pa
Respublikonai ypatingai pa
tukas ir V. Kutkus, sekretoriavo stotis pakėlė kainą: mokama per J. Vaišnys, trečias — Tėv. K.
gerbė dr. A. Razmą, Lietuvių skambino Mozarto sonatą, Čiur A. Rūgytė, S. Rauckinas ir P.
savaitę 94 dol. daugiau, negu iki Trimakas. Ilgiausiai redaktorialionio šešis preliudus ir Debus-'
Fondo kūrėją ir ugdytoją.
Stončius.
šiol.
Aldona Daukus, programos vo Tėv. J. Vaišnys, dabar pasi
Dr. A. Razmai ir kitiem pa- sy kelis kūrinius.
Sudarius įvairias komisijas, leidėja ir vedėja, kreipėsi į savo traukęs dėl sveikatos sutrikimų.
Zita Kėvalaitytė su artistišku
gerbtiem įteiktos su įrašais pa
Lietuvių žurnalistų skyrius,
fondo vadovybė pranešė apie klausytojus, kad jai ateitų į paįsijautimu
paskaitė ištrauką iš
minklinės lentelės.
išsirinkęs naują valdybą, tikima
praėjusių metų veiklą.
gelbą,
nes
kas
savaitę
surinkti
premijuoto romano.
LF tarybos pirm. dr. J. Valai 525 dol. yra sunku. Ji prašo or si, pagyvins savo veiklą, nes iki
Po to A. Kepalaitė paskambi
tis pasidžiaugė visuomenės ganizacijas, norinčias paskelbti šiol buvo lyg miręs. Iš skyriaus
no Chopino Sonatą ir bisui VI.
sudėtų su viršum 5 šimtų dol.
pasitikėjimu. Fondas pradėjo kokį pranešimą, įdėti ir 5 dol.
Jakubėno “Pasaką”.
kaupti jau antrą milijoną. auką. Pranešimas bus skelbia leisti knygai nutarta dalį grąžin
Z. Kėvalaitytė perskaitė lau
Daugiausia narių suverbavo mas visą savaitę kas dieną. Tai ti aukotojam, o kitą dalį skirti
reato J. Gliaudos ir LRD pirm.
pulk. A. Rėklaitis. LF sumany pigu ir patogu sukviesti žmones skyriaus aprašymui Lietuvio
L. Andriekaus sveikinimus.
tojas ir daugiausia pinigų fondui į parengimus ir susirinkimus. Žurnalisto skiltyse ar kitokiam
Pabaigoj žodį tarė Draugo
prisiminimui visos 20 metų
administratorius kun. P. Cini surinkęs dr. A. Razma buvo Iki šiol kai kurie skelbėsi ne
pagerbtas susirinkusių atsistoji mokamai, o uždirbo tūkstan veiklos. Knyga “Žurnalistika”
kas, Jis pareiškė, kad Draugas ir
D. Vakarės rūpesčiu siuntinėja
mu. Baigdamas dr. J. Valaitis čius.
toliau skelbs romano konkursus
ma prenumeratoriam. PerskaL
dėkojo LB valdybai, tarybai ir
ir premijos bus padidintos. Kitų
Laiškai Lietuviams, jė čius “Žurnalistiką”, pasirodė,
komisijom už pastangas ir darbą.
metų mecenatas yra Zigmas
Dr. A. Razma dėkodamas pa zuitų žurnalas, atšventė 25 metų kad jos leidėjai labai pamiršo
Umbražiūnas.
brėžė, kad pagarba priklauso vi sukaktį. Per tuos metus keitėsi radijo ir televizijos darbą.
Po programos Draugo patal
Bal. Brazdžionis
siem lietuviam, savo įnašais priredaktoriai. Pirmasis buvo Tėv.
pose susirinko programos atlikė
sidėjusiem prie fondo lėšų tel
jai ir svečiai. Vakarienės metu
kimo. Dabar fonde yra 1,043,
žodį tarė ir kun. Vikt. Rimše
317.92 dol. Dirbo 4 pasišven
lis, tėvų marijonų vicegenerolas,
tę tarnautojai už mažą atlygini
atvykęs iš Romos.
LB veikloj
mą, o taryba ir valdyba dirbo
Sv. Kazimiero parapijos baž
nemokamai.
Nuo
veiklos
pra

Lietuvių
Fondo
suvažiavimas
nyčioj
10 vai. ryto mišios už gy
LB Marųuette Parko susirin
Maironio Parke balandžio 20
Jaunimo Centre balandžio 12 džios fondas davė 304,150 dol.
vas ir mirusias motinas. Organi
kime kalba PLB pirminin
įvyko Worcesterio LB apylinkės
pelno, kuris paskirtas švietimo
įvyko Lietuvių Fondo suvažiavi
zacijos 9:30 vai. renkasi į salę,
kas Br. Nainys. Pirminin
metinis susirinkimas. Susirinki
ir
lietuvių
kultūros
reikalam.
mas.
Dalyvavo
250
narių
su
iš kur organizuotai bus einama į
kauja prof. dr. T. Remeikis.
mą pravedė ir metinę veiklos
3314 balsų. Suvažiavimui pir- Baigdamas dėkojo lietuvių vi
Nuotr. A. Gulbinsko
bažnyčią.
apžvalgą padarė pirm. V. Žisuomenei, kad atsiliepė į jo
Po mišių visiem dalyviam
džiūnas.
kvietimą užbaigti milijoną.
bendri pusryčiai salėj motinų
Inž. A. Glodas pranešė apie
Apie finansų tvarkymą pra
garbei. Po pusryčių motinų svei
finansinį iždo stovį. Pajamų tu
nešė K. Barzdukas ir A. Rėklai
kinimai ir programa, kurią atliks
rėta 3001.91 dol., išlaidų 2423.37
tis. Apie investavimus pra
Aušros Vartų lituanistinė mo
dol. Ižde yra 578.54 dol. Tai
nešė P. Kilius ir T. Bosler.
kykla.
jau senokai buvo kreipęsis į
(atkelta iš 3 psl.)
patvirtino ir revizijos komisijos
J.M.
krašto valdybą, pageidaudamas
Pelno skirstymo komisijos
niai apylinkių persiųstos spau Kudirkos jų ruošiamam mi- pirm. dr. K. Ambrozaitis pra pirm. K. Čėsna.
Balfo komitetas, kurio pirmi
dai. Pažymėtina, kad tose apy nijimui birželio 14-15.
Antanas ir Aleksandra Kaz
nešė, kad šiemet komisija pa ninku yra P. Babickas, surinko
linkėse, kur vajus buvo vykdo
Šio mėn. 3-4 su Kudirka skirstė 41,230 dol.
lauskai vasario 2 savo vaikų,
525 dol.
mas ir lituanistinių mokyklų mo straipsnį ruošė iš Washingtono
Žurnalistas Jurgis Janušaitis
Lietuvių Fondo įgaliotinis žentų, marčių ir anūkų tarpe at
kiniai į jį įtraukiami, rezultatai atvykęs vienas iš Readers Di- įnešė pasiūlymą, kad fondo pel
šventė vedybų auksinįjubiliejų.
kad kolonijai buvo
buvo džiuginą. Deja, dauguma gest redaktorių K. Tomlinson. ną skirstant, nebūtų užmiršta ir pranešė,
Jubiliatai šeimos židinį sukū
skirta 12,000 dol. kvota. Surink
apylinkių pasitenkino tik di Vertėjavo Rima Mironienė iš lietuviška spauda. Tuo klausimu
rė prieš 50 metų Traupio mies
ta 15,371.20 dol.
desne ar mažesne vienkartine Philadelphijos. Straipsnis tu pasisakė ir kiti spaudos atstovai.
telyje, Panevėžio apskr., kur ir
Iškilus abejonių dėl JAV vy
auka spaudai. Krašto valdyba ir rėtų būti 5 puslapių, maždaug
praleido didesnę gyvenimo dalį
riausybės laikysenos pavergtų
toliau spaus apylinkes spaudos 1050 žodžių, ir pasirodys milijo
Dalyvius jaudinančiai nuteikė Baltijos kraštų atžvilgiu, LB apy augindami septynių vaikų šeimą
platinimo reikalu, gi šių metų niniam Readers Digest žurnale Dariaus Girėno lituanistinės
(Eleną, Oną, Zosę, Stasę, Joną,
linkės valdybos iniciatyva buvo
pabaigoj panašus vajus vėl bus rugpiūčio mėnesį.
Vytautą ir Gediminą). Vokiečių
mokyklos mokinių delegacijos
platinami išspausdinti laiškai
pradėtas. Į platinimo sąrašą bus
atvykimas į suvažiavimą su 20 JAV prezidentui, dr. Kissinge- okupacijos metu Kazlauskų šei
įtraukiami ir žurnalai.
Kudirkam viešint Floridoj Ve dol. auka.
ma persikėlė į Raguvą, kur sėk
riui, senatoriam, kongresmalykų švenčių metu, St. Petersmingai
vertėsi prekyba, o komu
Po
pietų
pertraukos
kontrolės
SIMO KUDIRKOS
nam. Panašius laiškus per Vely
burgo šauliai padovanojo Simui komisijos pranešimą atliko pirm.
nistam artėjant, palikę savo gim
kas dalijo abiejose parapi
REIKALAI
dail. A. Rūkštelės tapytą pa K. Grina.
tąjį kraštą, pasitraukė į Vokieti
jose
ir Worcesterio Lietuvių Or
Kovo 8 Simas Kudirka Paeglių veikslą, vaizduojantį Kudirkos
ją .ir apsigyveno Augsburgo
Po diskusijų visi pranešimai ganizacijų Tarybos valdyba.
namuose buvo sukvietęs kelių kančią jo išdavimo metu. Kudir buvo priimti.
tremtinių stovykloj. 1949 Kaz
Jau gaunami atsakymai iš kai
tautybių veikėjų pasitarimą. Da kai ir ypač jo motinai tas kūri
lauskų šeima įsikūrė Worcester,
Suvažiavimas išrinko treč kurių pareigūnų. Ypač gražiai Mass., kur jubiliatai ir išgyveno
lyvavo
daugiausia jaunosios nys perdaug skaudžiai primena
kartos žmonės: latviai, estai, jų pergyvenimus; be to, jis ne dalį LF tarybos narių. Tai M. pasidarbavo šiame reikale se iki pensijos amžiaus. Prieš porą
natorius D. Foley. Organizacijų
ukrainiečiai ir lietuviai, tarp ku norėtų, kad paveikslas liktų vien Remienė, dr. K. Ambrozaitis,
metų su dviem jauniausiais sū
Tarybos
valdybos pirm. A. MiP.
Kilius,
V.
Naudžius,
dr.
J.
rių LB k.v. atstovai. Tartasi pla tik jo privačia nuosavybe, todėl
numis persikėlė į Simsbury,
tesnės akcijos Washingtone prašė, kad krašto valdyba pado Puzinas ir A. Rėklaitis. Kontro ner iniciatyva buvo paruošta ati Conn. Gyvendami gražioj gam
reikalu, ukrainiečių ruošiamom vanotų paveikslą vienam iš mū lės komisijon išrinkti A. Būga, tinkama rezoliucija, kurią sena toj, apsupti pušų, būdami geros
torius D. Foley pristatė valsti
demonstracijom Philadelphijoj, sų muziejų. Nutarta paveikslą K. Grina ir S. Rauckinas.
sveikatos, darbuojasi apie na
jos
senate. Senatas ją vieningai
Suvažiavimas
balsų
dauguma
kur S. Kudirka būtų pagrindinis dovanoti Čiurlionio galerijai
mus, o vasaras draugiausia pra
slaptu
balsavimu pakeitė LF priėmė. Senato sekretorius rezo leidžia augindami įvairiausias
kalbėtojas, ir svarstyti paties Ku Chicagoj.
liucijos kopijas išsiųs atitinka
įstatų str. 3-6-7 ir str. 11.
dirkos pateikti projektai padėti
daržoves.
miem valdžios pareigūnam.
FINANSINIAI
REIKALAI
Suvažiavimas
vyko
sklandžiai,
Sovietų Sąjungoj kalinamiem
Mieliem jubiliantam jų arti
LB valdybos iniciatyva tveria
Krašto valdyboj besvarstant fi vieningoj dvasioj. Baigtas Lie
politiniam kaliniam.
mieji, giminės, draugai ir pa
ma tautinių šokių grupė.
Krašto valdyba buvo pasi nansinius reikalus, buvo nutarta tuvos himnu.
žįstami linki ko geriausios svei
Susirinkime dalyvavo Bosto
kuklia
auka
paremti
mūsų
laik

J.
Kaunas
ryžusi siųsti Simą Kudirką į Eu
katos ir gražiausių metų ateity.
no LB apygardos pirm. A.
ropą ir išgauti jam pasimatymus raščius, rėmusius ir garsinusius
Škudzinskas.
su Popiežium ir Solženicynu. Simo Kudirkos Fondą. Ameri
Susirinkusiem kalbėjo Vliko
kos
Lietuvių
Jaunimo
Sąjungos
Alvudo sodyboj kovo 9 buvo
Susidėjus aplinkybėm, nuo to
vicepirm.
L Audėnas apie da
veiklai
paskirta
400
dolerių.
muz. A. Jurgučio pranešimas
plano atsisakyta ir dabar taria
bartinę
padėtį
Lietuvoj ir Lietu
BATUNas
yra
įsteigęs
stipen

apie dabartinę padėtį okupuomasi su PLB valdyba dėl Simo
vos
valstybinį
klausimą.
diją,
kurią
kasmet
skiria
vienam
toj Lietuvoj ir dr. Juciaus pa
kelionės į Australiją. Australijos
jaunuoliui-ei
susi skaita apie įvairius niežus ir
lietuviai norėtų, kad Kudirka da baltų
Motinų pagerbimas
lyvautų Baltų ruošiamuose išve pažinti su politine veikla dir spuogus odoj. Šių įdomių pa
LB
apylinkės
valdyba kartu su
bant
vasaros
mėnesiais
Jungti

skaitų paklausyti prisirinko apie
žimų minėjimuose birželio mėn.
Lietuvos
vyčių
26 kuopa, skau
nėse
Tautose.
Pernai
šią
stipen

porą šimtų žmonių. Pana
pabaigoj. Gautas kvietimas ir iš
tais,
ateitininkais,
Dr. V. Kudir
diją
buvo
gavęs
V.
Nakas
iš
šios paskaitos sodyboj dabar
Venecuelos LB pirm. V. Venc
kos
šaulių
kuopa,
Moterų
S-gos
Detroito,
neabejotinai
vienas
iš
vyksta kas savaitgalį. Už jų ren
kaus, kad Kudirka atvyktų į
5
kuopa
ir
kitomis
organizacijo

pajėgiausių
mūsų
jaunuolių.
gimą žmonės yra dėkingi Alvu
Venecuelos sostinėj Caracas
mis
gegužės
11
rengia
motinų
Šiai
BATUNo
stipendijai
pa

ruošiamą birželio minėjimą.
do valdybai, ypač dr. J. Adoma
Antanas ir Aleksandra
pagerbimą.
Montrealio LB pirm. Šiaučiulis remti paskirta 300 dolerių, j «
vičiui.
Kazlauskai

WORCESTER, MASS.

SVARSTYTA LB KRAŠTO
VALDYBOJ
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— Australijos Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba pa
skelbė atsišaukimą į Australijos
lietuvius, kuriame nurodoma į
JAV valstybės sekretoriaus dr.
H. Kissingerio ir kitų politikų
kėslus pripažinti Baltijos valsty
bių okupaciją. Australijos lietu
viai raginami parodyti savo soli
darumą, siųsti protesto laiškus
JAV prezidentui Fordui, prašant
ir toliau laikyti neteisėtu bruta
lų Lietuvos, Latvijos ir Estijos
užgrobimą. Ta pačia proga rei
kia reikalauti, kad Sovietų Ru
sija pasitrauktų iš užgrobtų
kraštų.
— Omahos choras “Rambynas”, atžymėdamas savo veiklos
25 metų sukaktį, gegužės 4 ren
gia jubiliejinį koncertą ir banke
tą. Koncerto programą atliks
choras Rambynas su vietiniais
solistais, smuikininkai Danutė
Pomerancaitė ir Yuri MažUrkevičiai iš Kanados ir vietinė
tautinių šokių grupė “Aušra”.
— Lietuvių Operos premjeroj,
Donizetti “Meilės eliksyro”
pastatyme, Chicagoj dalyvavo
CBS Chicagos vadovybė, kelių
amerikiečių laikraščių atstovai ir
didžiųjų radijo stočių programų
vedėjai. •
— Spaudos balius, ruošiamas
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
centro valdybos, 1976 metais įvyks sausio 24 Martinique resto
rano pokylių salėj. Centro valdy
ba jau pradėjo rūpintis baliaus
programa.
— Į Pasaulio lietuvių jauni
mo trečiąjį kongresą, įvyksiantį
1975 gruodžio 20-1976 sausio 6,
kviečiami vykti visi lietuviai.
Pasaulio
Lietuvių
Bend
ruomenės valdyba organizuoja
trijų savaičių ekskursiją. Kaina
prieinama. Išvykos į Pietų Ame
riką reikalais kreiptis adresu:
III PLJK Išvyka, 4428 So.
Rockwell, Chicago, ifl. 60632.
— Prof.dr. Antaną Maceiną Lie
tuvių Fondas pakvietė parašy
ti veikalą “Filosofijos kilmė ir
prasmė”. Prof. Maceina šį veika
lą parašys per dvejus metus.
Lietuvių Fondas skiria 2000 dol.
paramą.
— Jonas Vaidelys, žurnalistas
ir “Sandaros” redaktorius, stai
ga mirė balandžio 20 Willow
Springs, 111. Jį rado mirusį grį
žęs iš darbo Jonas Balčiūnas,
su kuriuo velionis kartu gyveno.
Velionis buvo 70 metų amžiaus.
— Solistės Audronės Simo
naitytės dainų rečitalis ren
giamas gegužės 4, sekmadienį,
Chicagoj, Jaunimo Centro di
džiojoj salėj. Rengia L.S.T.
Korp. Neo-Lithuania vyr. valdy
ba.
— Kanados Lietuvių Katalikių
Moterų dr-ja kovo 16 Delhi,
Ont., surengė M.K. Čiurlionio
minėjimą. Apie dailininko kū
rybą, pailiustruodama skaid
rėmis kalbėjo “Moters” redakto
rė N. Kulpavičienė.
— Dail. Ant. Petrikonis, Chi
cagos kultūrinio 11 televizijos
tinklo prašomas, sutiko paauko
ti meno darbų, kurie bus įtraukti
į per televiziją perduodamas
viešas varžytynes. Jų pelnas ski
riamas stoties aukšto lygio prog
ramom išlaikyti.
— Tėv. Benediktas Bagdonas^
OFM, 17 Toronto, Ont., kovo
22-23 Phoenixo lietuviam prave
dė priešvelykinį susikaupimą.
— Versaly (Prancūzijoj) iš
einąs laikraštis Les Catacombes
vasario 15 išspausdino ilgas iš
traukas iš Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos Nr. 9 ir 10.
(E)

— Dr. J. V alantiejus Lietu
vių gydytojų suvažiavimo metu
gegužės 23-25 skaitys paskaitą
“Mediciniškos problemos tre
čiojo pasaulio kraštuose”.
Ieškomas leidėjas. Prieš dvi
dešimt metų mano išleistos kny
gos “Buriavimas ir jūrininkystė”
jau nebegalima gauti. Naujai pa
ruoštai knygai “Burės ir varik
liai”, skiriamai buriavimo mėgė
jam, motorvalčių ir kreiserių sa
vininkam bei sportiniam žve
jui, ieškomas leidėjas. Rašyti ad
resu: B. Stundžia, 53 Yorkleigh
Avė., Weston, Ont., Canada
M9P-1Y3. Telef. (416) 247-5634.
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BRĘSTA NAUJI TALENTAI
Pas Australijos lietuvius (9)

populiarumo beieškąš karalius
Whitlam pripažino meškos per
galę.. Prieky trys merginos — R.
Varnaitė, B. Paul, S. Visockytė,
Australijos Lietuvių dienų
labai darniai nuskambėjo.
pasipuošusios Baltijos kraštų
programoj jaunimui buvo skirta
Seserys R. ir V. Maksvytytės tautiniais drabužiais, inscenizavietos gana apsčiai. Jis talkino
iš Sydney pagrojo smuiku ir pia- vo jų žaismą laisvės apelsinais
dainų šventėj su savo cnoru,
ninu Wieniawskio Romance ir jų praradimą.
rungtyniavo keletą dienų įvai
Deklamatoriam ir šokėjom
sans parole.
'
riose sporto šakose, turėjo savo
Iš tolimo Pertho atvykusi tau tebesant fone pritemdytoj sceatskirus pasitarimus, o taip pat ir
tinių šokių grupė Šatrija pasi;G ųąh šęųe pasirodė Saulius Kuvakarinius šokius. Įvairaus am
rodė su vaizdeliu Šatrijos kai.-? bilius ir pakiliai, su nuoširdžiu
žiaus jaunimas gražiai pasirodė
nas. Montažo metu buvo padai- pergyvenimu padeklamavo B.
ir tautinių šokių šventėj.
nuotos kelios dainos, pašoktas- Brazdžionio De profundis. Su
Jaunųjų literatūros ir muzikos
Jonkelis, padeklamuoti Mairę- šios ilgos ir-sklandžios deklamavakaras įvyko gruodžio 29 Scott
nio eilėraščiai Neužmirštuolė ir , cijos pabaiga baigtas ir visas jauteatro patalpose, universiteto ra
Šatrijos kalnas.
>
h j riimo talentų vakaras.
jone. Čia Australijos lietuvių
Ilgą Pr. Pusdešrio sukurtą, . Nuostabi ta Kubilių šeima,
jaunimas deklamavo eilėraščius,
simbolinį monologą laibai ir Dukra JRasa dirigavo vaikų chodainavo, šoko tautinius šokius,
ir žaismingai padeklamavo Się- ■ ruį per dainų šventę, o šiame
grojo įvairiais instrumentais.
tynas Kubilius iš Adelaidės. ,- <■ talentų vakare pasirodė net trys
Pradžioj pasirodė Vidas Sa
Su duetu pasirodė Melbourno jos broliai — Aidas, Sietynas ir
dauskas iš Melbourno ir padek
sesutės B. ir Z. Prašmųtaitės^; i Saulius, Įinvįsų. lietuviška
___
kalba
lamavo ielėraštį Lietuva. Gr. ZiPo pertraukos V. Žįlįųskas iš gryni,aųsia,i ir vaidyba puiki, ir
gaitytė iš Sydney padainavo solo
Canberros paskambino, gitara atmintis nešlubuojanti.
, Lakštingalėlę ir Raliavimą.
trejetą kūrinių ispaniškais mo
Dekoracijas šiam vakarui pa
Melbourno sekstetas — A. ir
rūpino , ■ .Adelaidės lietuviškas
tyvais.,
•
db
S. Balnioniai, D. Balnionytė, M.
Melbourno jaunimas y.ęl pask*. ( jaunimas. Programos atskiras dair R. Baltučiai, L. Mucenierodė su didžia grupe.. Trejetą fis-.pąrųoš.ė ■ Dį. Baltutienė ir A.
kaitė — padainavo dainų pynę
dainelių padainavo mergin,ų; ;Karazijienę i iš Melbourno, E.
Piemenukai. Ketvertas dainelių
sekstetas — L. Ar aite, 1^^ ir R,ų. jVarpięnė i‘š Adelaidės ir V. MiBaltutytės, A. Mackeyįčiūtė, G., Jiauskienė iš. Pęrtho. Visą proT> AT ’T’T^Vf ORP1 1VIT1 Muceniekaitė, L. Rubaįtė;— ir. . gramą sudegino, Ę. Varnienė.
*V. Sadauskas. Tarp dainų dęk-,
į
Kornelijus Bučmys
J
lamavo
Rūta
Stątkutė.
j
;
įęjn
vi

Baltimorės vyrų choro Dainos
u. h'd .^Ę^dąugiąu)
jz ?
-—
koncertas balandžio 26 puikiai siem pritarė savas orkestrėlis:
T.
Baltutis
—
būgnai.,
R.
pavyko. Dainos nariai dėkoja vi
d. J
M
siem, kurie netingėjo dalyvauti tutis — gitara,/, P,. ;Ki-ųžas
®
jų koncerte, ir tom moterim, klarnetas, D. Muceniekaitė —.
kurios paruošė turtingą valgių Pianoį
>
Kz. Šipaila organizacinėj veikbufetą, ir tiem, kurie padėjo
Adelaidės baleriną Vida Brą;/ ioj. visada! kovoja už Lietuvos
žauskaitė pašoko išraiškoj šokį,
dekoruoti salę.
^okį,
<laisvę
laisvęiirir Stengiasi
Stengiasi raginti
raginti lietulietu
Audronė Stašionyt.ė iš Šydnęy vįuS išlikti šioj Šaly grynais liePirmoji komunija Šv. Alfonso
sią giliu įsijautimu, .labai pa- .tuviais. Jo nuomone, visas veikbažnyčioj bus gegužės 4, sekma
dienį, per 8:30 v. mišias, kurias traukliai padeklamavo Maironio jos pagrindinis tikslas turi būti
aukos klebonas prel. L. Mendepoemą Jūratę ir Kastytį. Ture- > remiamas tautos laisvės siekilis. Komuniją priims 6 berniukai jo rankoj ir knygą, bet jos tnė mais:
kartą neteko atversti. Atmintis;
ir 4 mergaitės.
1. organizacijos vadovavime
Šeimos komunija kiekvienais veikia puikiai.
turi būti gražus vieningas susi
B. Viknytė, B. Vaičiulevičiū- klausymas ir sugyvenimas bei
metais įvyksta Motinos Dieną —
tė,
B. Paškevičiūtė, E. Bandy atsidavimas veiklai;
antrą gegužės sekmadienį. Šie
tė,
E.
ir O. Taškūnaitė§y?A. Kaimet tai bus gegužės II, per
2. turi būti nuolatos keliamas
tinytė
iš Hobarto padafnayo tre i Viešumoj savosios tautos vardas,
8:30 mišias. Šeimos raginamos
gausiai ne tik dalyvauti mišio jetą partizaniškų dainųj?|^ ?•< Jr brgariizacijos tikslas — skiepyti
Programos pabai gal.it/ buy& ' tautinę i sąmonę visuomenėj,
se, bet ir priimti komuniją. Per
rezervuotas pats stipriausias mo-s ; ypaČ: jatinimo tarpe,
mišias giedos didysis choras.
Metinė gegužės mėnesio pro mentas — Pr. Pusdešrio mon- ;* Kiekviena tautinės organizaci
cesija, skiriama Dievo Motinos tažas “Trys apelsinai”. Ą^ht pa jos veikla padeda tautinei sągarbei, šiemet bus gegužės II, aukštinimų palypėję , ilgpm to •;mdneirl bięšti'4r stiprėti. Būtų
sekmadienį. Parapijos organiza gom pasipuošę Aidas Kubilius, didžiausia klaida ir nusikalti
Irena ir Regina Rupinskaitės, mas,jęi mes iš viso savo tauticijos ir draugijų nariai susiren
ka prie bažnyčios 4 v. po Regina Pranskūnąitė pakaito)!) ;iniojdarboęneįvėrtintunie. Šian
___________________
pietų. Sodalietės neša Marijos išdeklamavo Baltijos ■i<‘iJaŠtų idi- dien
29-ji vyčių, kuopa Newarstatulą, jas lydės mokyklos vai liją. Trys mergaitės žaidė Bal- ke yra grynai lietuviška, veikli,
kučiai ir parapijos draugijos.
tijos pajūry su trim jom pa- gražiai sugyvenanti ir vieninga,
Procesija baigsis rožaričiumi ir dovanotais laisvės apelsinais, gausiai visuomenės remiama.
Švč. Sakramento palaiminimu. Baisi meška mergaites nu- Tai yra k. Šipailos nuopelnai,
Kunigai kviečia kuo gausiau
dė Šamas ir kiti didieji užtarė
. Newarko vyėia, link, tau Kadalyvauti šioj procesijoj.
nuskriaustas
mergaites, - bet ZImIera1’
“k
sveikatos
Baltimorės lietuvių festivalis
■ :
• ■
bus gegužės 31 ir birželio 1
Hopkins Plaza, miesto centre.
Visi lietuviai kviečiami dalyvau
ti festivalio atidaryme. Rengimo
komitetas šiomis dienomis ruo
šia įdomią programą, kurioje
bus meninė dalis. Bus stalai
su lietuviškais valgiais, kurių
bus galima nusipirkti. Taip pat
bus stalai su lietuviškais rank
darbiais, drožiniais, knygomis,
plokštelėmis.
Vyskupo Juozo Gossman, Bal
timorės arkivyskupijos augzilijaro, atsisveikinimo iškilmin
gas banketas įvyks Civic Center
gegužės 13, antradienio vakarą.
Vysk. Juozas buvo paskirtas Raleigh, North Carolina, vyskupi
jos valdytoju ir pradės eiti savo
naujas pareigas gegužės 19. Pa
rapijos kunigai kviečia žmones
gausiai dalyvauti atsisveikinimo
Atvelykio popietėje, kuiią|sjur^^^įJ^KfcW^Wii0s Ntew
iškilmėse. Bilietus galima įsigy
Yorko klubas, klubo narės išį k. Jadvyga Vytuvienė ir Marija
ti klebonijoj.
Noreikienė prie baro, pasirengusios patarnauti publikai. Nuotr.
Jonas Obelinis
Lino Vytuvio
« ’ ’
~’’‘d•

Kultūros Židinio biblioteka. Stovi Antanas Maceika, padaręs bibliotekai didžiausią įnašą. Biblioteka pavadinta jo vardu. Nuotr. A. Norvilos

NAUJA KULTŪROS ŽIDINIO BIBLIOTEKA
bibliotekos
spintas.
Kultūros Židinio žemutinia gražias
me aukšte, į vienuolyno pusę, Kiekviena lentyna kilnojama.
jau baigta įrengti biblioteka. Jos dugnai gerai pritaikyti, už
Jos viešas atidarymas ir dedika daryti, priekyje įdėta plastika,
cija bus gegužės 4, sekmadienį, kurią galį stumdyti į šonus.
Įdėti ir užraktai. Tos plastikinės
po jaunimo pamaldų.
durelės uždaromos. Padaryta iš
tisa spintų siena, per naują pri
Kaip ta biblioteka atsirado?
Kai buvo planuojamas K. Ži taikyta ir įvesta elektra, padary
dinys, visur planuose buvo at tas ir reikalingas to paties sti
žymima ir biblioteka. Vos Židi liaus stalas. Darbas — pirmos
nys buvo atidarytas, tuoj į šį rūšies.
kambarį imta telkti bibliotekai
Tada Antanas Maceika vėl
reikalingi baldai. Buvo suneštos
triūsė. Nešė knygas ir dėjo į
laikinės metalinės lentynos. At
lentynas. Dėjo ir tvarkė, kartosirado ir vienas labai uolus dar
tekavo.
bininkas, kuris knygas nešiojo
ir dėliojo. Tai buvo Antanas
Kiek yra knygų?
Maceika, Woodhaveno lietuvis.
Antano Maceikos padovanotų
Jis knygos mėgėjas, į savo kam
yra 4193 knygos. Pranciškonų
barius telkęs knygas, jas katalo
paaukotų naujų knygų yra 309.
gavęs. Jis visą savo biblioteką
Antrųjų egzempliorių yra 332.
ir padovanojo Kultūros Židiniui.
Viso knygų yra 4834. Antano
Tuo metu ji ir buvo atvež
Maceikos dovanotos knygos at
ta ir išdėliota.
siėjo jam 10,044 dol.
Tačiau lentynos buvo per
Atidavęs knygas, jis ir toliau
menkos. Tada pasišaukė meis
jas telkė. Dabar už knygas moka
terį Kazimierą Visockį, gerą pro
LB New Yorko apygardos valdy
fesionalą stalių iš Bronxo. Jis
ba. Ji už knygas sumokėjo
visas knygas išnešė į kitus kam
421.68
dol.
barius ir į biblioteką susinešė
LB apygardos valdyba ir Kul
savo įrankius. Ėmė dirbti, kad
tūros Židinio administracinis
net sienos drebėjo. Padarė labai
komitetas, pagerbdami didelį
ir niekad nepavergti, bet ir to donatorių, biblioteką pavadino
liau dirbti vyčių organizacijoj Antano Maceikos vardu.
Kai buvo telkiamos lėšos, ren
Dievui ir Tėvynei. Žinok,
kamos aukos, Philadelphijos lie
kad tu esi reikalingas.
Albinas Žukauskas tuviai aukojo pinigus specialiai

bibliotekos kambariui įrengti.
Nors jie ir nesurinko tiek pini
gų, kiek atsiėjo šios bibliotekos
patalpos, tačiau, prisimenant jų
iniciatyvą, biblioteka bus dedi
kuota Philadelphijos lietuviam
pagerbti.
Kaip bus galima pasinaudoti
biblioteka, bus paskelbta vėliau.
Dabar jauki atmosfera tinka nedideliem susirinkimam, intelek
tualiniam pokalbiam.

Jūratė Veblaitytė-Litchfield
dainuoja N.Y. tautinių šokių
grupės rengiamame tos gru
pės 25 metų sukakties minė
jime. Nuotr. R. Kisieliaus

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS I LIETUVA |R {VAIRIUS
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Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Siuntinių

pristatymas

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių,
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affillated with PODAROGIFTS, INO.
Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijoj
Imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar tJSSR gyvenantiems
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindl nėję įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki,
4 valandos popiet

MOSy SKYRIAI

New Yorko Moterų Klubo narės-rengėjos Atvelykio popietėje prie vaišių,stalo. Iš k. P. Ivašauskienė, V. Šileikienė, S. Skobeikienė, M. Žukauskienė, M. lilėnienfe^ E. Mickeliūnienė,
G. Treimanienė, S. Kačinskienė, G. Kulpienė, trūksta M. Klivečkienės ir E. N o aki enės. Nuotr. Lino Vytuvio

..... 435-1654
Allentown, Pa. — 126 TUghman Street ..........
..... 342'4240
ftaltimorc
IVliL
1S00 Flect Street
...... 4674466
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue »•■■•••« ••••••••^•••••••••eeeėe««M<M«a»««««««**e*********«******************* a*
..... 895-0700
Buffalo 12, N. Y. __ 701 Filknore Avenue ..... .......... .......................... ............................... ................
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue .................................
..................u....
..... 486-2818
Chicago, 11L 60629 — 2608 West 69 Street ......... ................ ........................................ ................... ..
..... 925-2787
Chicago, UI. 60609 — 1855 West 47 Street
..... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ..... . ........................................................... ..
..... 771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue _______ ____ ____________ ____ ___ ___
...... 365-6780
Farmingdale, N. J, — Freewopd Acres Rt 9
..... 363-0494
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue
..... . .....................................
.... 365.6740
Hartford 6, Conn. — 122-126 HIĮlside Avenue ............. ........... ............. .. ........ ........i...*,......
..... 249-6216
Lps Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............................... .......... ................ ........
..... 385-6550
Nevvark, N. J. — 378 Market Street ....... ............................. ................ ...... .................................
..... 642-2452
New York 3, N. Y. —■ 78 Second Avenue ....... ........... ..................... ..................................... .
..... 674-1540
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ...n.d........................ ................ ................................. .
..... 475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ...............
—........
:........................
... 769^4507
Phoenlx, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy,.^............ ........................................... .
602-942-8770
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ...........
. .............. 381-8800
....... 301-587-5777
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant St......... .
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue .......
. 257-6320
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ....
. 475-9746
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue........... ..
. 392-0306
. 732-7476
Utica. N. Y. — 963 Bleeker Street ____________
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NEW YORKO JAUNIMO RINKIMAI
Kultūros Židiny balandžio 26
posėdžiavo New Yorko apygar
dos jaunimo atstovų rinkimo ko
misija. Dalyvavo Tėv. P. Balta
kis, OFM, Antanas Sabalis, Al
fonsas Samušis, Ramona Ašebergaitė, Daiva Jurytė — sekr.,
Jonas A. Vainius — pirm. Po
sėdžio metu apsvarstyti New
Yorko apygardos jaunimo kan
didatai į trečią jaunimo kohgresą ir JAV lietuvių jaunimo są
jungos tarybą.
Komisija trečiam jaunimo
kongresui patvirtino šiuos kan
didatus:

laipsnį biologijoj. Vadovavo
mergaičių ir skautų stovyklose,
uoli veikėja skaučių organizaci
joj, šiuo metu New Yorko skau
tų akademikų pirmininkė, šoka
New Yorko tautinių šokių gru
pėj, mokytojauja antram skyriui
Maironio šeštadieninėj mokyk
loj.

Birutė Radzivanienė

Birutė Gamytė-Radzivanienė,
25 m. amžiaus, atvažiavusi iš
Australijos į New Yorką prieš
penkerius metus. Pertho mieste
dirbo jaunimo organizacijose
lietuvių ir australų tarpe. Čia at
vykusi, įsijungė į Lietuvos vyčių
Marytė Matulaitytė
organizaciją. Kartu su vyru Vy
tu redaguoja vyčių puslapį Dar
Marytė Matulaitytė, 22 m. am bininke, vaikų darželio asisten
žiaus, baigusi Šv. Jono universi tė, N.Y. tautinių šokių grupės
tetą, 1974 atsiekusi bakalauro Šatrija vadovė, Apreiškimo pa
rapijos choro sekretorė.
ABAR

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALUS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėję
mais jūsų giminės gali įsigyti,
ką tik nori, už dalelę reguli?.rios. kainos
— ...
..''Tai yra panašu, lyg kadį
eitumėte į krautuvę su 100
dolerių ir gautumėte prekių ūži
200 dol., 300 dol. ar net už
►daugiau. Specialūs rublių pažy<
mėjimai taip pat gali būti iš-!
keisti į reguliarius rubliu^,
naudojantis aukščiausiais tari
fais.
Pilnai garantuota,

greičiausias pristatymas

Vytautas Radzivanas

^Pažymėjimai pristatomi jūsų gijminėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

prašykite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
4
Tel. 982-1530
LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS
Pilnai garantuota
Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
„ naujų modelių

1

I

ZHIGULI VAZ 2101 I
$3706.00
Naujausias, patobulin- Į
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station vvagon
$4082.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE L
$3756.00
MOSKVITCH 408 IE
$3454.00
MOSKVITCH 426 IE
Station vvagon
$3919.00
MOSKVITCH 427 IE
Station vvagon
$4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ;
968 $2 368.00
Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.
Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!

Vytautas Radzivanas — 29
m. amžiaus, baigęs Politechni
kos institutą su magistro laips
niu inžinerijoj. Ten pat siekia
daktarato. Dirba kaip statybos
inžinierius, JAV LB tarybos na
rys, taryboj priklauso švietimo
reikalų komisijai, Vliko valdy
bos protokolų sekretorius, N.Y.
LB pirmosios apylinkės pirmi
ninkas, Lietuvos vyčių narys, su
žmona redaguoja vyčių puslapį
Darbininke, Apreiškimo choro
vicepirmininkas, dalyvavęs ir
vadovavęs moksleivių ir studen
tų ateitininkų organizacijoj.
Į komisijos posėdį buvo pa
kviesti visi kandidatai. Viena
kandidatė dėl lietuviškos veik
los įsipareigojimo pokalby ne
galėjo dalyvauti.

Kandidatų pareiškimai:
Marytės Matulaitytės refera
tas lietė lietuvių švietimą išei
vijoj, ypač lietuviškoj šeštadie
ninėj mokykloj. Kodėl kandida
tuoja į kongresą? — “Jei Pietų
Amerikos lietuviai, nors la
bai išsisklaidę,
gali susieiti
ir suruošti kongresą, norėčiau
prisidėti prie jų pastangų. Veiklingiausiai tai galiu padaryti
kaip atstovė.”
Birutės
Garnytės-Radzivanienės referatas “Jaunimas be
privilegijų” apibūdina vyresnio
jaunimo (25-30 m.) padėtį visuo
menėj. Kodėl kandidatuoja? —
! “Ryšys tarp lietuviško jaunimo,
' ypatingai pasauly išsimėčiusio,
praturtina mūsų asmenišką gy
venimą ir lietuvišką tautinę
veiklą. Tik per mūsų didesnius
, suvažiavimus, kaip ir per jauni, mo kongresą, galima pasidalyti
, savo krašto ypatingom proble
mom ir įspūdžiais. Būdama at
stovė, tikrai turėčiau atsto
vauti mūsų gražiam jaunimui,
dalyvauti visose sesijose, atsi
gaivinti tą lietuvišką jaunatvės
dvasią ir parsivežti naujų ir nau
dingų minčių, su kuriom galė
čiau pasidalyti su jaunimu.”

Vytauto Radzivano referato te
ma “Lietuviškai nekalbančio
jaunimo įtraukimas į lietuvišką
veiklą”. Kodėl nori vykti į kong
resą? — “Nutariau kandidatuoti
į jaunimo kongreso atstovus, nes
matau reikalą kelti svarbius
klausimus, išdėstytus referate
apie ankstesniosios išeivijos lie
tuvių įjungimą į bendrą lietu
višką
gyvenimą.
Man
at
rodo, kad mes ne visada juos
suprantam ir kad reikia su jais
išvystyti glaudesnius ryšius.
Noriu, kad kongrese būtų atsto
vų, kurie už juos kalbėtų.”
Po šių kandidatų patvirtinimo
komisija svarstė kandidatus į
JAV lietuvių jaunimo sąjungos
tarybą. Patvirtinti šie kandi
datai: Ramona Ašebergaitė,
Marytė Matulaitytė, Rasa Milukaitė, Algis Norvilą ir Jonas A.
Vainius.
New Yorko jaunimas rinks at
stovus iš savo apygardos į jau
nimo kongresą ir sąjungos tary
bą (po 3 asmenis). Rinkimų ko
misija New Yorko jaunimui nuo
16-30 m. amžiaus išsiuntinės du
skirtingus kandidatų sąrašus su
pritaikytais balsavimo lapeliais.
Lapeliai turi būti grąžinti paš
tu ar kitom priemonėm ne vė
liau gegužės 10-11 rinkimo ko
misijos adresu: 361 Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
Rinkimo dėžė bus laikoma Dar
bininko administracijoj. Ją pri
žiūrės Tėv. P. Baltakis, OFM, ir
Daiva Jurytė.
Rinkimo komisijos iniciatyva
sudarytas New Yorko jaunimo
sąrašas apima apie 225 asmenis
16-30 m. ribose. Jei kas į sąrašą
neįtrauktas ir lapelio negavo,
gali balsuoti pranešdamas Tėv.
Baltakiui, Daivai Jurytei arba
tiesiog užsiregistruodamas Dar
bininko administracijoj.
Jaunimas prašomas dalyvauti
balsavimuose, nes nuo balsavu
sių skaičiaus greičiausiai bus
nustatytas New Yorko apygar
dos atstovų skaičius į ketvirtą
jaunimo kongresą.
Išrinkti atstovai ir tarybos na
riai turi dalyvauti Š. Amerikos
lietuvių jaunimo trečiame su
važiavime gegužės 17-19 Lon
done, Ont., Kanadoj.
Jonas A. Vainius,
N.Y.R.K. pirm.

Vaikų knygelę vysk. M. Valan
čius parašė 1864 metais ir tais
pačiais
metais
išspausdino,
greičiausiai Vilniuje Zavadzkio
spaustuvėje.
Knygšlė
buvo
iliustruota. Kaip pats Valančius
rašo savo užrašuose, — knyge
lė labai patiko vaikam.
Kokie buvo ano meto vaikai,
apie ką jis ten pasakoja ir

50 METŲ MUZIKOS GARSUOSE
(atkelta iš 4 psl.)
sėkmės. Vaidybos grupė pradėjo
kas mėnesį ruošti kultūrines
pramogas su vaidinimais, dai
nomis, kupletais ir pan. Chorai
rengė koncertus ir su vaidybos
grupe statė operetes. Žodžiu,
kiekviena sekcija po kelis kar
tus per metus rodydavosi scenoj
atskirai, o svarbiais atvejais pro
gramą atlikdavo visas kolekty
vas. Iš viso yra buvę apie 150
dainos bei muzikos ir vaidybos
pasirodymų lietuvių ir anglų
visuomenėj. Muzikos garsų
prieglobsty visi rado bendrą kal
bą. Daug kam toks Sambūris
buvo dvasinės gyvybės šaltinis,
paguoda, nusiraminimas. O kita
taučių tarpe tai buvo puiki pro
paganda, įrodymas, kad lietuvių
tauta yra kultūringa, gabi, turinti
daug dvasinių turtų tauta.
Amerikoj
Prof. Juozui Žilevičiui pali
kus Elizabethą, Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapija apie me
tus laiko negalėjo rasti tinkamo
vargonininko. Po ilgesnio ieško
jimo klebonui prel. M. Kemėžiui pavyko susisiekti su muz.
Vincu Mamaičių, dar tebesančiu
Anglijoj, ir sugundyti jį persi
kelti į JAV.
1962 rugsėjo mėn. V. Mamab
tis su šeima atvyko į Elizabethą
ir čia užėmė lietuvių parapijos
vargonininko vietą.. Netrukus
įsijuntė į New Jersey — New
Yorko
lietuviškąjį
muzikos
meno bei dainos srautą. Iš para
pijos choro pabirų pradėjo or
ganizuoti bažnytinį chorą, tvar
kyti giedojimą. Uoliai reiškėsi
muzikinėj organizacinėj, veikloj.
Turėdamas greitą bei logišką
orientaciją, greit įsigijo pasitikijimą savo kolegų tarpe, tuoj bu
vo įrašytas į VargonininkųMuzikų Sąjungą, išrinktas cent
ro valdybos vicepirmininku, o
nuo 1966 keturias kadencijas iš
buvo pirmininku. 1974 Muzikų
Sąjungos seimo metu už nuopel
nus organizacijai buvo pakel
tas garbės nariu.
V. Mamaitis išjudino Sąjungą
iš mieguistumo, pritraukė naujų
darbo jėgų, iškovojo jai tinkamą
poziciją lietuvių kultūriniame
gyvenime;
Jau buvo apmiręs ir Sąjungos
organas — Muzikos Žinios.

kaip pasakoja, galite sužinoti
dabar knygelę paskaitydami. Ji
buvo daug kartų lęista. Brook
lyne 1952 išleido Gabijos lei
dykla. Ribotą egzempliorių skai
čių dar turi Darbininko admi
nistracija. Kaina -— 1 dol.

į PILGRIMAGE TOURS HOLY YEAR 1975
SAINT ANTHONY’S SHRINE
OF BOSTON offers
(for details call (617) 542-6440)

JULY 13-27, Ireland, London & Rome
$1247.00

ARCHDIOCESAN BOSTON
PILGRIMAGES offer
(fff tolis dU |817) 864-7100]
JUNE 28-JULY 10. Romo, Turin, Luceme & Dublin, leader Most Rev. John
J. McEleney, S.J.
$1225.00

SEPT. 7-21, Fatima, Rome (Canonization of Mother Seton), Lourdes & Paris
$1135.00

Tik dėka V. Mamaičio pastangų,
daug darbo valandų, jį reda
guojant, šis vienintelis pasauly
lietuvių muzikos periodinis
leidinys atgijo ir klestėjo iki šiol.
Toks žurnalas yra mūsų muzi
kinio judėjimo veidrodis. Jame
atsispindi lietuviškųjų kolonijų
dainos meno saviveikla. Tokiu
būdu keliamas muzikos vienetų
meninis lygis; sužinoma apie
mūsų muzikos bendrą progresą;
pasitarnaujama lietuvybės pa
laikymui išeivijos jaunojoj kar
toj.
Be Muzikų Sąjungos vadovy
bės ir Muzikos Žinių redakto
riaus pareigų, V. Mamaičiui dar
atsirado ir kitų darbų, kurie tu
rėjo būti atlikti. Pvz.: dainų
švenčių
meninių
programų
ruošimas, repertuarų komisijų
sudarymas, prof. J. Žilevičiaus
300 puslapių knygos “Lietuvis
vargonininkas išeivijoje” išlei
dimas, muzikos konkursų suor
ganizavimas, premijuotos kūry
bos išleidimas ir platinimas.
Nepaisant daugybės darbų, V.
Mamaitis rado laiko ir energi
jos dirbti su bažnytiniu choru,
kuris paskutiniu laiku auga
skaičium ir stiprėja meniškai,
turi 30 su viršum dainininkų,
jų tarpe ir jaunimo su gražia
viltim. Jo choras yra pajėgus
atlikti sudėtingesnius polifoni
nius kūrinius bei motetus. Gana
didelis jo repertuaras: ketverios mišios, mišparai, eilė lietu
viškų giesmių ir nemaža dainų.
Šis choras yra dalyvavęs visose
bendrose Amerikos lietuvių

dainų šventėse ir talkinęs V.
Mamaičio pastangomis sureng
tuose rytų pakraščio dainų festi
valiuose.
Kaip visada svarbesnėmis pro
gomis choras suruošdavo pa
rengimus, taip ir šiemet, 80 me
tų lietuvių parapijos šventės
proga, gegužės 10 Elizabetho
Lietuvių Laisvės salėj bus vie
šas jo koncertas-minėjimas. Šį
kartą meninė programa sudaryta
vien tik iš kompozitoriaus Juozo
Stankūno kūrinių.
-oVincas ir jo žmona Olga Mamaičiai išaugino ir išmokslino
dvi gražias dukreles — Ditą ir
Aušrą. Vyresnioji gyvena Californijoj, dirba vienoj firmoj kaip
sekretorė; antroji dar lanko uni
versitetą. Jaunesnioji turi palin
kimą į muziką; porą metų mokė
si pas Ireną Stankūnaitę skam
binti pianinu. Olga Mamaitienė,
be namų ruošos darbų, dar dirba
vienoj įstaigoj New Yorke. Pats
V. Mamaitis, be tiesioginių pa
reigų, veda parapijos raštinę.
Turi nuosavus, gražiai sutvarky
tus namus Elizabethe, arti lietu
vių bažnyčios. Bendrai, jis
darbštus, apsukurs, pareigingas.
Priklauso prie vietos lietuviškų
organizacijų ir jas remia.
Šį kuklų sukaktuvininką nors
šiuo rašiniu pagerbsim už jo
nuopelnus. Palinkėsim jam iš
tvermės ateities darbuose. Tegu
jis būna ir toliau toks uolus
lietuviškos dainos bei giesmės
puoselėtojas lietuvių kultūrinia
me gyvenime.
Per dainą į šviesesnį rytojų!
J. Šlapokas

PLANUODAMI ATOSTOGAS,
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ
KENNEBUNKPORT,
MAINE
Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.
Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.

Lietuviška nuotaika,
Kultūriniai renginiai: koncertai,
literatūros vakarai, šokiai, vėžių vaišės ...

Vasarvietė yra garsiame Amerikos kurorte.

Svečių nuotaiką kelia lietuviškos šventovės ir
meno kūriniai.

SEPT. 28-OCT. 12, Rome and North
Italy
$1072.00

INFORMACIJAI ADRESAS:
Rev. Superior
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011

JUNE 30-JULY 7, Rome, Dubrovnik, Budapest & Prague, leader Fr. John Flynn
(617)235-1060
$1298.00*

MAY 28-JUNE 14, ECUMENICAL MILITARY VETERANS, Rome, Lourdes &
Ireland
$1050.00

JAUNIMO KONGRESO
FINANSŲ VAJUS!

JULY 3-18, MARIST FATHERS, France
& Italy
x $1250.00
OCT. 9-24, (šame as above)

$1145.00

SEPT. 11-25, THREE TOURS FOR
CANONIZATION OF MOTHER SETON,
the first American born Saint. Tour I,
Rome and one week on your own; Tour
II, Rome and Classic Italy; and Tour III,
Rome, Paris and Dublin, from $674.50

OCT. 9-17, FOR CANONIZATION OF
BLESSED OLIVER PLUNKETT, Rome
$760.00

OCT. 1-15, Rome, Barcelona and Fati
ma, leader Rlght Rev. Edward C. Campbell, O.S.B.
$155.00

OCT. 9-23, FOR CANONIZATION OF
BLESSED OLIVER PLUNKETT, Rome
and Ireland
$1120.00

DEC. 21-JAN. 4, Rome, Florence and
Ireland, leader Rev. Georgei Blssonnette
$1125.00

NOTE: All tour prices include air trans
portation from Boston and are subject
to change.

INDEPENDENT PILGRIMAGE8 can be
made at low group prices with freguent
departures throughout tho Hoiy Year,
.1975.

UNIVERSITY TRAVEL CO.. INC
For Reservation & information
call or write

44 Brattle St. Cambridge Moss 02138
Tel. (6l7l 364-7800

Su didžiu entiužiazmu, besirūpindamas lietuviška
ateitimi, mūsų jaunimas ruošiasi trečiajam Jaunimo
kongresui, prasidedančiam gruodžio 20 Pietų Ameri
koje. Jaunieji lietuviai patys rašo į laikraščius apie
kongreso organizavimą bei jo vykdymą, patys atlieka
daug parengiamųjų darbų, kad kongresas pasisektų
ir lietuvybės išlaikymas ateity nežūtų. Tačiau be visų
lietuvių rūpesčio ir finansinės paramos JK-sas var
giai galėtų įvykti. PLB Valdyba, remdama jaunimo kilr'as pastangas, yra įsipareigojusi parūpinti kongre
sui lėšas, tad šiam tikslui gegužės mėnesį skel
bia III PLJK finansų vajaus mėnesiu. Finansų vajus
vykdomas JAV ir Kanados kraštų valdybų per savo
apylinkes.
Mielas lietuvi, Tavo rankose yra mūsų jaunimas
ir lietuvių išeivijos ateitis. PAREMK III PLJ
KONGRESĄ!
PLB Valdyba
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Spauda
yra pats svarbiausias
ginklas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

NORMAN R. KEYES

INC

TELE. 675-5004 OR 328-8126
RATES VERY REASONABLE
24 HOUR SERVICE

ASPALT PAVEMENT SPECIALISTS COMMERCIAL
RESIDENTIAL
COMPLETE
CONSTRUCTION
RESURFACING, COLOR COATING LARGE AND
SMALL JOBS. FREE ESTIMATES. (201) 529-5511

ANT AND ROACH PROBLEMS
INSECTS OR RODENTS
Call (201) 365-3385 For Appt.
Free Estimates
Serving Northern N.J.

CEMENT VVORK

PAINTING — GENERAL
CONTRACTING

REASONABLE — FREE ESTIMATES

ALSO CARPENTRY. MASON WORK — FREE
ESTIMATES — CALL N0W FOR SEASON
L0W RATES.
(201) 374-1100 PATSALERNO

BRICK WORK—BLOCK VVORK—PATIOS
STUCCO, ETC.'

h'———....... —
CHARMGLOVV BARBECUE

ALM PLUMBING SUPPLY
8728 18th Avenue
Visit Our Shovvroom
Phone: 256-8775

THE FAMILY:
CAUGHT IN CROSS FIRE

r
i

MASON VVORK

CARL’S THE BEST
CLIFFORD BROWN
Call (212) 860-8821

PAINTING, DECORATING,
PLASTERING

SONS CONSTRUCTION

Concrete VVork $1.10 Sq. Ft 4 inches
Deep Block Brick Tile VVork,

INSIDE & OUTSIDE, APTS & OFFICES

Carpentry, Fully insured
Call (201) 863-1611
------- ——■ -......... -

.i

FREE ESTIMATES

(212) 449-7498
——<——' —- -

—" —-i

Instructlon by.top college
gymnasts & coaches
Seaslon II — July 6 — July 12
Sesslon III — July 13 — July 19
Šesalon IV — July 20 — July 26
Sesslon V — July 27 — Aug. 2
$85 per week
For further Information contact:
Darred Galiant
Concord YMCA.
15 North Statė St.
Concord, N.H. 03301.
(603) 224-5351

A college preperatory, boarding echool
for boy» whara the natūrai motber and
father are no longer Irving together.
Soči of ecthre military penonnel and
clergy excepted from thi» reguirement.
Grade* 7 through 12. Tuition. room and
board $700.00 per year.
Located 25 mile* west of Philadelphia,
write: Headmatter, Box S, Paoli, Penntylaenia 19301.

COMPLETE RUBBISH REMOVAL

bflODERN MAID BUILT IN RANGĖS — MODERN

(212) 389-3569

MAID DISHVVASHERS — ROYAL CHEF RANGĖS
HOT POINT REFRIGERATORS YORKETOVVN
KITCHENS — HOOD SINKS

sassrorrT — June zu — July‘5“

SCENIC

TV Pool Fine Dlning Entertainment
Amlsh Tours Antlques Factory O utį et s
Located 6 miles south of Exlt 21 Penna. Turnplke
For colorful brochure write Foodergong Lodge,
' U.S. Route 272 Ephrats, Lancaster Co., Pa.
17522 Tel. 717 859-1131

Color

FREE BROCHURE

Joe Bakanauskas
65 Norwegian Wood
Tolland, Ct 06084

I

Demolition & Minor Repairs
Serving You Is My Business

*

POTOMAC VALLEY

Equestrlan Center

AND CLEAN UP 7 DAYS ALL BOROS LIGHT
MOVING AND DELIVERIES ANYTHING WITH
LARGE STATION VVAGON CALL 276-7267 OR
276-7255

$100 WITHOUT TRIM FREE ESTIMATES
4
CALL FRANK NOW FOR SPECIAL MAY RATES (
(201)838-1669
;

NOVIA SCOTIA BIKE TOUR
Also Penn Dutch — Waahlngton, D.C. 2 & 3
weeks ai ages, adult leader. Try somethlng
dlfferent thls year! Bay Statė VVheelmen, Ine.,
brochure from leader:
JOHN MERZ, 79 GARNET RD.,
BOSTON, MA 02132, (617) 327-5886

' BANDOM BACKPACKING

'

P & A HOME IMPROVEMENTS
.

A coeducational outdoor program and
group living experience for young men,
and women ages 10-17. Operating
from a base camp ih N.H. stressing
the development of non-competitive
attitudes Ip challenging group activities
' Witn experlenced Feaoers. June 28 —
.July 25 — July 30 —Aua. 26, For inforI mation'contact: Cort Rlchardson, 47
Forest St. N«wton Highlands, Massachusetts 02161. Call (617) 965-0609.

27-

NBS CONSERVATION CAMP
SCHOOL:

RED PINE CAMP
Minocqua, Wis., Estab. 1938
Personai attentlon to Indtvidual development of
girls 6-16. Positlve Influence of capable staff.
Balanced program. Sailing, waterskilng, all waterfront actlvitles on private lake. Land Sporte.
The Arts. Brochure
SARAH VVITTENKAMP ROLLEY
RED PINE CAMP, MINOCOUA, Wl 54548
(715) 356-6231

A three week work-study camp with emphasls
on conservation. nature and ecology study
Coed Ages 13-15 VVrtte Norman Blrd Sanctuary,
3rd Beach Rd. Middletown, R.l. 02840 for
information

ROOFING
We do our own work. No subcontracting. Resident’l & indust’l. New roofs, re-rooflng shingles
& hot tar roofs. Seamless gutters, leaders, additions, alterations, gen’l contractlng. Alum,
siding & painting. Fully Insured. Free estimates.
Cal Mr. Johnson, (201) 372-5427.

HOTEL MOTORINN
Apartments
Available

TONY PORZIO
153 VVEST LINDSLEY ROAD CEDAR GROVE
NORTH JERSEY NEVV JERSEY 07009 STATĖ
LICENSEO VVILL DO PLUMBING OR HEATING
JOBS NO JOBS TOO SMALL OR TOO LARGE
VVILL VVORK ANY T0WN CALL 201 256-2214

GREENE COUNTY

VVeekend Special now thru June 21 except
Holiday VVeekends $60 per couple 3 Days
2 Nites tax & tlps not included. Includes Meals
Shrlmp — Steak — Lobsters Breakfast of Your
Cholce All Meals HOME COOKED and Served on

Premlses
Friday — Compllmentary Buffet and Salad Bar

CATSKILL AREA SNACK BAR
Fully Eųuipped, 12 Acres Land, Greek
$40,000
FAIR SHAKE REALTY CORP.
GREEN LAKE RD. CATSKILL, N.Y.
(518) 943-6855
t.

■

■

■■■■—■■■—■i

il

C.B. EXTERMINATING 516-825-9160

804-293-5549

HOST MOTEL
Route 35 & Nevv York Avė.
Neptūne , Nevv Jersey 07753
201 988-2200 David P. Reiser
Member of Tlmoa Inn
800-447-4470

|0

DEXTER PARK
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

Your Hosts: Rlco & Sis Pollseno
Your Complete Famlly Resort

60 Broadvvay (617) 775-3900 (617)

587-9418 VVest Yarmouth Mass.

John or Ida Cippitelli

Rexcroft Resort Motei
STAR ROUTE 1, B0X 1», CAIRO 1, N.Y. 12413 (518J Č22-W22

COME TO REXCROFT & SAVE!

DECORATION
DAY
SPECIAL

RENZO’S ORIGINALS
A Ouality Line of Shoes
For Men

J & F CONTRACTING
Aluminum Siding
Windows, Showers, Doors
Carpentry VVork and Roofing
Call
212 384-1280

A. Norman Exterminating Serv. Co.
Lic. by N.Y. Statė Dept of Envlronmental conservation member of Nat’l
Pešt control. FHA & VA cert. Free
termite inspect. guaranteed results.
Special low, low rates. $3.50/rm.
24 hr. serv. 7 days/wk prompt serv.
call 740-3633.

NiCK GRECO & SON’S
GENERAL CONTRACTING VVORK
CONCRETE BRICK VITORK CARPENTRY
FREE ESTIMATES

Care for the Elderly In Private Home
by Nurses Seashore Area Home Likę
Atmosphere Temporary or
PermanentCatholicChurch in Area
Call (201) 681-6554

SPAN LAVVN
CARE AND LANDSCAPING
The Best at the Least
Complete Professional Lavvn Care
(201) 289-6589
I

EUROPEAN CARPENTRY
ALSO PAINTING. PAPER HANGING AND All
REMODELING AT REASONABLE PRICES. CALL
FOR FREE ESTIMATE (201) 371-0607 OR (201)
467-3413

LIFE STYLE
LIMOUSINE
SERVICE
24 Hours —- Special Rates
Call 212 MU 7-6477 or 787-2982-3

CARPENTRY
COMMERCIAL — RESIDENTIAL NEVV
KITCHENS — BATHROOMS — ADDITIONS
ALL VVORK PERSONALLY GUARANTEED
CALL MIKE LOMBARDI (201) 752-4738

(516) 472-3681

ALUMINUM SIDING
ROOFING, ALTERATIONS BY

AASCO ROOFING

SCENIC HOMES
795-0200 (201) 546-1176

SPECIALIZING IN SLATE & TILE LOWEST PRICES
FINEST VVORK, FREE ESTIMATES FULLY
INSURED. CALL (201) 438-4976

DEAL DIRECT WITH INSTALLERS ELMER AND
GARY RICKERMAN ESTABLISHED 1940
CUSTOM BUILT RANCHES, Bl LEVELS SHELLS
2-4 VVEBSTER AVĖ., J.C.

I—
BILL’S
PAINTING & DECORATING
Interior, Exterior 212 337-6221
Reasonable Rates

MARIO’S AUTO INSPECTION
SERVICE
MARIO DESANTIS, PROP. COMPLETE BRAKE
REPAIRS, FRONT END VVORK — ELECTRICAL
WORK, TUNE—UPS OUR SPECIALTY AUTO
REPAIRS SKILLEO MECHANICS. SHELL BAY
ROAD — MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ
INSPECTION SYSTEM. PHONE: (609) 465-5607
CAPE MAYCOURT HOUSE

- ŠPARTA — Rašomos mašinėlėsįv. kalbomis,.radio, spalv.TV,coffl
tėįlfllrYlai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatė

Į

mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 19
| Ba/ry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

t

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S
importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
ŽEMŲ KAINŲ
didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

S C H R A G E R’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
Neto York City
Tel.: TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS

Ory Bar • H.ams Cooking and Bak:ng • Msais Served FamHy
Styh • M.A.P. • Trout Fiihing on Premlses
»ea0*“iu?z6EB Fsrmerfyofftili's Diner, Socaucus, NX

LOCAL AND LONG DISTANCE HAULING
SHIPPING & PACKING
371 LENOX AVĖ. AT 129th ST. NEW YORK, N.Y.
10027 663-4377 Nlght 588-9164

MAC THE PAINTER

e
25% OFF DURING JUNE!

J. PARSON MOVING & EXPRESS

i

704 Morrls Park Avė.
Bronx, N.Y.
Telef. 931-3830

INTERIOR/EXTERIOR PAINTING
WALLPAPERlNG FREE ESTIMATE ALL VVORK
GUARANTEED
LIC NO. 692369
CALL MAC (212) 739-7008

Meke your Reservjtioni
* tarty-

i

?
j

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs viena ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

MONDAY DINNER!

Atties, Bašements Cleaning
Garages & Yards. Lite WrečkTng &
Haullng Constructlon SI te Cleanups
Free Estlmate (201) 481-3070

(518) 263-4811

........ ’alpentrek

MagnHicentiy located at Tln Cup, Colorado. Rock
Cl Imbing Backpacklng.S urvlva I Skllis, Wilderness
Camplng. For Young and Women 15-21
Yrs. Old. Baslc and Advanced Courses In all
phases of mountaineering. All equipmentfumlshed. Expert professional leadership. Wrlte for
brochure and schedule: Bob Balch, 4117 Rothlngton Rd„ Ft. Worth, Tex. 76116

i

On Route 23A. Only 5- minutes from Hunter
Mountoin, 20 minutes from Windhorn. Lovely
view of Hunter West. Dining room withj
delicious home-cooked meals. Fireplace and
library in main lodge. Family owned 'andj
operated by your hosts, The Loga's.- Major
credit cards. Write or call:

Rldlnę
Camp for Girt*. 6-16. Beginning
6nJ advanced horsewomen. June
26-Aug. 20. Oualified Instructors.
įFor Brochure — Meta Kelley, Box
*?7A, Ivy, Va., 22945.

L

SUN LAND FARM MOTEL
Hunter, Nevv York

....... i

LEE & LEE VVRECKERS
DEMOLITION VVORK
DONE BY CONTRACT
(201) 461-5393

■

KITCHEN CABINETS & APPLIANCES

1
• NEATED INDOOft & OUTOOOR POOLS

• COCKTNL ŪMUS • PRIVATE BUCU

7 ACRES, ROUND TOP AREA 1 ROOM CABIN,
BEAUT1FUL STREAM $29,500 FAIR SHAKE
REALTY CORP. GREENLAKE RD. CATSKILL, N.Y.
CALL (518) 943-6855 JOHN OR IDA CIPPITELLI

--1"

HISUREPLACES

stay'at scnic OCEAN GROVE, N.J^
’/a bfk to beach, bdwlk, restaurant*,
Asbury Pk amusemenfs conventlorv
facilities i NY bus. All beaut redec
rooms. Per week sinalė occup $35,
double $55, monthly $110 & $180,
Season $350 & $450. Call (2014 7756319.

4

PRIVATE HOUSES INDUSTRIES BUSINESS,
REPAIRING, PAINTING MASONRY, ROOFINGS,
ADDITIONS SERVING NORTHERN N.J. & N.Y.C.
CALL FOR ESTIMATE (201) 947-8668

1

LOVVEST PRICE ANYVVHERE &
HIGHEST OUALITY SERVICE
GUARANTEED FHA & VA INSPECTION
CERTIFICATES

FULLY INSURED CUSTOM VVORK
ALL GUARANTEED FREE ESTIMATES
CALL (201) 675-1189

FIVE STAR CABINETS (516) 825-6479

JOHNNY’S TRUCKING
4

barn management, horse care. Sesslons one to
slx weeks. Recreatlonal facilities Include swlmmlng, tennls, trampollne etc. For Brochure write
iį P.O. Box 651, Rockvllle, Md. 20851.

į

ZAVOCKI PAVING COMPANY

409 ROCKAVVAY AVĖ., VALLEY STREAM, N.Y.

COED (9-18) Boarding, Mont Co., Md. 30 minutes
** from Wash., D.C. Each student asslgned his own
ihorse, 3 hours riding dally, equlne theory,

BONDED. FULLY INSURED MOST HOMES UNDER j

In Blue Ridge Mts., of Va. on beautiful South
Holston Lake. Exceptlonal staff. Unexelled na<v
facilities. All land and water sports, wlth
balanced cultural programa. Riding (own
stable), skiing, sailing, elympie pool. Operated by
Sulllns College. Girls 8-17. Two 5 week sesslons.
VVrlte: CAMP SEOUOYA, BOX D, BRISTOL,
VIRGINIA 24201

HeM at Psmbroke Conference
Center, Pembraks, N.H.

FOODERGONG LODGE
Modlfled American Plan

Bl AUTIFUL LOC ATION
IN POMFRFT, CONN.

THE CHURCH FARM SCHOOL

..............

TERMITES — INSECTS

EXPERT ROOFING COMPANY
NEW AND OLD REPAIRED, GUTTERS, LEADERS,
STORM WINDOWS AND DOORS VVORK AND
MATERIAL GUARANTEED TO SATISFACTION
FREE ESTIMATES. CALL (201) 945-0318

CAMP SEOUOYA

MEW HAMPSHIRE
GIRLS GYMNASnC CAMP

7401 17th Avenue Brooklyn, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Parts Installed Fred Pick Up
and Delivery in Brooklyn

WEEKENDS OF HfTEKSE
MDIVIDUALIZEDINSTRUCTION
VIDEOTAPE BAU MACHINES

CEMENT PAVING
Brlck, Block & Stone VVork
Call Mr. Thompson
(212) 493-4310

:

PAINTING ROOFING LEADERS & GUTTERS
GENERAL REPAIRS FULLY INSURED. FREE
ESTIMATES MR. LADIKU (201) 676-4745

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR

i

INSIDE — OUTSIDE PAINTING

:

CAVINO &

i

:!l!

in Barrlngton, R.l. Sales $43,000 1st y r. wlth exc.
growth poL Beaut store to confining for young
owner. Need addltional merchandlse Investment
to double sales and Income. Perfect owner-manager opportunlty. Cash requlred $28,000. Wrlte
Tom Geary 7 Norma Clr. Barrlngton, R.l. 02806
401 245-2316

AUDREY’S SHADES
WITH THE WOMAN’S TOUCH CUSTOM WIND0W
SHADES, FREE INSTALLATION & SHOP AT HOME
SERVICE ESTIMATES ALSO GIVEN ON STORM
WINDOWS & DOORS. CALL TODAY, DAY OR
NIGHT (516) 599-8223

on the edge of Mllford Lake the blggest lake
In Kansas, wlth 163 mile shoreline. Horseback
riding, riding lessons, swlmming, archery, pack
trips, hay ridės and flshlng. Eat from a real
chuckwagon. Co-ed, 10-16. Wrlte for brochure
Ershel Steckman, Box 28, Mllford, KA 66514

MOVING — LOCAL OR LONG
DISTANCE

JOSEPH’s PAINTING

DON & JEANIE’S SUNOCO
Minor Repairs Road Service Tune Up Tires &
Accessorles Member A.A.A., Satisf led Customers
are Our Best Ads.
THIRD & OXFORD ST. BELVIDERE, N.J.
CALL 201 475-4527
MR. DON & JEAN STULL OWNERS

STECKMAN’S KIDS’ RANCH

Exterlor & interior. Private homes, Apts. hallways,
offlces. Scaffold work. Windows, Flre escapes,
raillngs. Rellable work. Ouality material. For Free
Estimates Call 932-8727 22-14 Dltmars Blvd. Fuly
Insured.

INTERIOR & EXTERIOR. BRUSH, ROLLER AND
SPRY. ALSO FIRE RETARDING PAINT FOR
BASEMENT CEILINGS ALL VVORK INSURED
CALL FOR FREE ESTIMATE
(201) 451-2609

HOWARD CONTRACTORS
6069 69th Place Maspeth
Ouality VVorkmanship We Do
Everything in Contractlng VVork
Call (212) 651-4768

1—

u.—---- -------------------------------------------------

POMFRETJ
TENNIS
CLINIC N

BOOK AND RECORD SHOP
FOR SALE

JOE’S OUICK SERVICE
Serving all of northern N.J. and parts of N.Y.C.
Complete package jobs or individual service
commercial residentialindustrialfreeestimates
Call now for Spring (201) 824-3517

Rough it VVestern-Style at

SIGMA TAF PAINT
CONTRACTORSINC.

SALES PARTS AND ACCESSORIES IN STOCK

ITIount Holyoko Collogo
Alumnuo Otilco
South Hadloy, Maso. 01075
Tai: 413-538-2300

------ -

CALL (516) 226-4057

Skaityk ir platink
Darbininką!

A Seminar
Sponsored by the alumnl of
Amherst, Hampshire Mount
■Holyoke, Smith, and the University of Massachusetts. Ju ly
13-19. Ages 16 to adult. $215
per person. Register until
May 15
lnquirleK

1

R.H. DRUKKER CONTRACTING

1NSIDE/OUT PAINTING
VI 7-8006

NEURELL MOVING

■ 1 . .......

— 1

LOW SPRING PRICES

4200 Gult Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9064
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo*
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuyiška gėlių
parduotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
*335-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
Darbininko spaudos kioskas.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! ▼
KELIONĖS VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu,
Vilnium ir Roma!
Kaip ir visados,
Jus palydės ir Jums visus kelionės
reikalus sutvarkys
LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard
Richmond Hill, Nevv York 11418
Tel. num. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą,
nes grupės dalyvių skaičius ribotas

I
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N.Y. METINĖ ŠVENTĖ

1:30 vai. — inž. Antano Sabalio paskaita: “Prof. A. Macei
nos laiškas”. Diskusijos ir išva
dų pranešimai.
5:30 vai. — vakarienė ir pro
grama.
7:30 vai. — Bendri šokiai su
New Yorko jaunimu Kultūros
Židinio apatinėj salėj.

New Yorko moksleivių ateiti
ninkų Marijos Pečkauskaitės
kuopa rengia metinę šventę ge
gužės 16-18. Programa bus
tokia:
Penktadienis:
7:30 — Moksleivių ir studentų
susipažinimo “burtų vakaras”
pas p.p. Jurkus; praves p. Šla
pelienė.
Šeštadienis:
10 vai. — Registracija Kul
tūros Židinyje.
11 vai. — Sportas, užsiėmi
mai.
12:30 vai. — Pietūs.

Moksleiviai raginami iš anks
to registruotis pas: Danutę
Norvilaitę, 19 Chestnut Street,
Brooklyn, New York 11208. Tel.
num. 212 TA 7-2629. Kaina už
visą savaitgalį: $5.50.
Sekmadienis:
11 vai. — Mišios Viešpaties

Didžiam visuomenininkui

A.A. LEONARDUI ŠIMUČIUI
mirus, jo mylimą žmoną Angelę Šimutienę, sūnus ir
dukterį ir jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kazys J. Krušinskas ir
dukterys Teresė ir Antanina

A. A.

ANTANAS VAIŠNYS,
gyvenęs 95 Elmwood Avė., Waterbury, Conn., mirė po
trumpos ligos balandžio 28 d. 11 v. naktį, sulaukęs
72 metų amžiaus. Amerikoj išgyveno 25 metus. Gimė
Lietuvoj, Pilviškių valsčiuj. Diplomuotas teisininkas,
dirbo Lietuvos teismuose tardytoju, buvo Šiaulių
apygardos prokuroras, Marijampolės apygardos pro
kuroras ir teismo pirmininkas.
Nuliūdime paliko sūnų inžinierių Arvydą su šeima
Los Angeles, seserį Mariją Gureckienę Waterbury,
brolį Motiejų su šeima Ocean City, N.J., brolį Juozą,
buvusį apskrities viršininką, seserį Oną Žilinskienę
ir kitus gimines Lietuvoj.
Pašarvotas Stokes koplyčioj Waterbury gegužės
2. Laidotuvės — gegužės 3, šeštadienį. Gedulingos
pamaldos Šv. Juozapo parapijos bažnyčioj 9:30 v.
Po pamaldų bus nulydėtas į lietuvių kapines.
NULIŪDĘ SŪNUS, SESUO, BROLIS
IR GIMINĖS

PADĖKA
Mūsų mylimam sūnui, vyrui, tėvui ir broliui
A.A. VITUI ULEVIČIUI

tragiškai mirus, mes nuoširdžiausiai dėkojame Šv.
Petro parapijos kleb. kun. Antanui Baltrušūnui, kun. Al
binui Janiūnui ir kunigam pranciškonam tėvui Ste
ponui Ropolui ir tėvui Leonardui Andriekui už maldas,
už rožančių laidojimo koplyčioje, už koncelebruotas
mišias, kleb. kun. Baltrušūnui už palydėjimą į kapi
nes Ir paskutines maldas.
Dėkojame So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijai
už laidotuvių
dalyviam pietus, laidojimo direktoriui
Juozui Lubinui už jo labai nuoširdų patarnavimą musų
skausmo valandose, Keleivio redaktoriui Jackui Sondai už gražų prisiminimą laikraštyje.
Ypatingai dėkojame visiem už mišias, aukas, gė
les ir taip gausų atsilankymą į laidotuvių koplyčią,
į bažnyčią ir palydėjimą Į kapines.
Tegu Dievas Jus visus globoja ir Jum atlygina.

Ona Ulevičienė ir šeima

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
IR RUDENS SEZONUI
Gelėta nepermatoma nailono medžiaga suknelėm, 1 jardas
(Suknelei reikia 2 /2 jardo)
Crimplene medžiaga: lygi su ornamentais arba gėlėta
Tinka moteriškiem paltam, eilutėm, suknelėm. 1 jardas
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga
Nailoninės arba šilkinėš skarelės. Viena kainuoja
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora
Komplektas moteriškų
nailoninių
apatinių rūbų
Vyriški Išeiginiai nailono marškiniai
Kojlnės-Kelnaltės. (Tlghts) 1 pora
Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas

$ 5.00

$ 6.50
$45.00
$2.50
$ 2.50
$10.00
$10.00
$ 3.50
$ 7.50
$17.50

Šios kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu, reikia
pridėti tik persiuntimo išlaidas.
$17.00

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neperma
tomo nailono medžiagos, 1 blluskutė, 1 vyr. išeiginiai
marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 p. nailoninių mote
riškų arba vyriškų kojinių, viskas su muitu Ir visomis
persiuntimo išlaidomis kainuoja
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų,
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pini
gus dėl tokių prekių, kurių iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui “Olympla” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į
Lietuvą arba kitas šalis.

$125.00

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo
pageidavimus.

Atsimainymo bažnyčioj Maspethe.
12:30 vai. — Iškilmingas po
sėdis Kultūros Židinyje.
N.Y. sendraugių at-kų su
ruoštos vaišės.
Šeštadienį A. Sabalis kalbės
apie prof. Antano Maceinos laiš
ką, rašytą Ateitininkų Federaci
jos vadui dr. Petrui Kisieliui.
Pageidaujama, kad visi, daly
vaują paskaitoj ir diskusijose,
būtų perskaitę ir susipažinę su
to laiško turiniu. Laiško san
trauka yra š.m. “Ateities” žur
nalo pirmajame ir antrajame nu
meryje. Santraukos kopijas ga
lima įsigyti, rašant arba skambi
nant: Rasai Razgaitienei, 2932
B. Channel Dr., Apt. 2L, Far
Rockaway, N.Y. 11691, 212
327-2019.
Laukiama kad studentai gau
siai dalyvautų šioj paskaitoj
bei įsijungtų į diskusijas.
Į sekmadienio dienos iškil
mes iš Chicagos atskrenda dr.
Petras Kisielius. Jis tars pagrin
dinį žodį. Metinėj šventėj daly
vaus ir Ramutė Birgelytė, SAS
CV-bos atstovė, kuri atvyksta iš
Toronto.
Tad kviečiame visus New
Yorko ir kitų vietovių mokslei
vius, studentus ir sendrau
gius atsilankyti į šią svarbią me
tinę šventę, paremti jaunimą ir
susipažinti su naujuoju At-kų
Federacijos vadu.
Lauksime Jūsų gausaus at
silankymo!
Marijos Pečkauskaitės kuopa

M.K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

ALTOS IR LB ŽODIS
ŠIAM MOMENTUI
New Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba ir Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko apygarda
šiuo pareiškia:
Lietuvos laisvinimo bylos rei
kalas yra didžiausiame pavoju
je. Todėl visų lietuvių vienin
ga, solidari ir labai skubi veikla
yra būtina.
Jūsų laiškų rašymo išdavoj
Valstybės departamentas parašė
kongresininkui T. Morgan laiš
ką, kuriame teigiama, kad: iš vie
nos pusės JAV nepripažįstančios
Lietuvos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą, o iš kitos pusės
Europos Saugumo konferencijoj
žada pripažinti dabartinių Eu
ropos sienų neliečiamumą. Jei
tokia JAV pažiūra Saugumo kon
ferencijoj būtų priimta, tada
nebūtų joks laimėjimas Lietuvos
byloj.
New Yorko Altą ir LB New
Yorko apygarda todėl kviečia vi
sus lietuvius:
L dar labiau sustiprinti laiškų
rašymą, ypač JAV senate senato
riaus Carl T. Curtis rezoliuci
jos (Senate Concurrent Resolution No. 29) pravedimo reikalu,
2. tęsti toliau laiškų ir teleg
ramų rašymą kitiem Atstovų rū
mų nariam, kaip tai buvo anks
čiau pradėta,
3. naujai laiškų rašymo ban
gai medžiaga ruošiama ir bus
gaunama New Yorko Altoj arti
miausioj ateity.
Dr. E. Noakas,
New Yorko Altos pirm.

M.K. Čiurlionio gimimo 100
A. Vakselis,
metų sukakties minėjimą rengia
LB
New
Yorko apygardos
LB Queens apylinkės valdyba
pirm.
gegužės 11, sekmadienį, 3 v. po
piet dr. ir p. Legeckių namuo
PAGERBDAMI A.A.
se. 85-19 164 St. Jamaica, N.Y.
JUOZĄ VALIUŠAITĮ
Apie Čiurlionį kalbės dail. V.K.
Jonynas, jo kūrinių paskambins
AUKOJO
pianistė
Aldona
Kepalaitė.
L.A.S. laikraščiui
Drauge bus ir LB Queens apy
Laisvoji Lietuva
linkės narių metinis susirinki
LAS New Yorko skyrius — 25
mas. Bus valdybos ir kontrolės dol., Marija ir Leonas Virbickai
komisijos pranešimai, dalies val — 20, Jurgis ir Monika Juo
dybos rinkimai, klausimai bei džiai — 20, Liudas Tamošaitis
sumanymai. Po visos progra — 15, Adolfas ir Kazimiera Čammos — kavutė ir pabendra pės — 10, Juozas Zarauskas —
vimas. Pradedama punktualiai. 5 dol.
Visi kviečiami. Valdyba.
Kultūros Židiniui
Juozas ir Jadvyga Lukošiai —
MASPETHO ŽINIOS
30 dol., Vladas ir Albina Balsiai
— 20, Antanas ir Rasa RazgaiStebuklingo Medalio iškil čiai — 20, Petras ir Genė Šla
minga novena Marijos garbei peliai — 15 dol.
Maspetho lietuvių V. Atsimai
Tautos Fondui
nymo bažnyčioj pradedama ge
Stasys ir Sofija Kuzminskai—
gužės 4, sekmadienį, 7 vai. vak. 20 dol., Ona ir Kazys BačausNovenai vadovaus garsus pa
kai — 15, Aldona Liūtienė — 10,
mokslininkas Tėvas dr. J. Vaš Mary Špokas — 5 dol.
kas, MIC, marijonas, Laivo žur-v
nalo redaktorius. Novenos pa
Algis Žiūraitis dirigavo Bolšoj
maldos vyks kiekvieną vakarą 7
baleto
premjeros spektakly ba
vai. Novena baigiama gegužės
landžio
22 Metropolitan Operos
12.
patalpose. Premjerai parinktas
New Yorko ateitininkai ge
gužės 18 savo metinės šventės “Spartakus”.
i
proga dalyvaus V. Atsimainymo
FREE DELIVERY IN
bažnyčioj 11 vai. mišiose.
NEIGHBORHOOD
Prelatas Jonas Balkūnas, P.A.,
849-8930
grįžo iš Floridos ir apsigyve
no Maspetho klebonijoj. Prela
tui išvykus, kun. Juozas AlekJ. & J. FISH MARKET,
siūnas padėdavo vietos kunigam
INC.
CLAM BAR
parapijos darbuose.
Parapijos metinis bazaras
vyks tris savaitgalius: gegužės
85-03 JAMAICA AVĖ.
30, 31 ir birželio 1; birželio 6,
WOODHAVEN, N.Y. 11421
7 ir 8; birželio 13, 14 ir 15.
Bazaras vyks parapijos salėj.

-

paradas. Lietuvių grupė buvo
didelė. Už gražiausią pasipuo
šimą buvo trys premijos. Pirmą
ją premiją laimėjo lietuvaitė Vi
lija Leščinskaitė. Gretimoj salėj
buvo dainų ir šokių programa.
Lietuvių vyrų sekstetas, vado
Šventųjų metų maldininkų
vaujamas komp. J. Gaidelio, pa
kelionė į Šv. Kryžiaus katedrą dainavo keletą dainų. Publikos
Bostone bus gegužės 18, sek baliuj buvo apie 4000. Visa lie
madienį, 4 v. popiet. Rengėjai tuviška programa ir lietuvių repyra Lietuvos vyčių apskritis. Pa rezentavimu rūpinosi LMK Fe
maldos įvyks Švč. Sakramento deracijos Bostono klubas, ku
koplyčioj, kuri lengvai pasiekia riam pirmininkauja Aleksandra
ma iš Union Park St., kampas Daukantienė-Moriarty.
Washington St. Vyčiai kviečia
Virginija Kropaitė iš So. Bos
visuomenę gausiai dalyvauti
tono
laimėjo pirmą premiją Bos
šventojoj valandoj.
tono miesto meno festivalyje.
Norberto Lingertaičio kon
Bostono miesto majoras Kevin
servatorijos baigimo rečitalis
White jai įteikė dovaną sidabri
įvyko balandžio 17 Naujosios
nę lėkštę. Kropaitės bronzinis
Anglijos konservatorijos salėj.
darbas surinko daugiausia žiū
Dainavo šešiomis kalbomis. Bu
rovų balsų. Jos darbą dabar ga
vo ir dvi lietuviškos dainos:
lima matyti So. Bostono knygy
“Kur bakūžė samanota” ir “Dul
ne, 646 East Broadvvay, kur ji
dul dūdelė”. Buvo gausu ir lie
dirba nepilną laiką. Ji yra baigu
tuviškos publikos. Lingertaitis
si Šv. Petro lietuvių parapinę
savo dainavimu įrodė, kad yra
mokyklą So. Bostone ir So. Bos
jau subrendęs solistas tenoras.
tono aukštesniąją mokyklą. Da
Balandžio mėnesio kultū bar tęsia savo mokslą Mass.
riniam
subatvakary
buvo meno kolegijoje ir nori įsigyti
parodyti du filmai. Pirmas, su magistrės laipsnį.
suktas inž. Jono Mikalausko
BROCKTON, MASS.
prieš keturiolika metų, vaizdavo
Religinės
muzikos koncertas
klubo sezono pradžios veiklą.
buvo
Verbų
sekmadienį
Šv. Ka
Kitas filmas buvo susuktas
zimiero
lietuvių
parapijos
baž
Aleksandro Griauzdės iš jo su
nyčioj.
Programoje
dalyvavo
so
žmona kelionės automobiliu po
listai:
Benediktas
Povilavičius,
Ameriką. Abu filmus rodė ir
aiškino A. Griauzdė. Subatva- Stasys Liepas, Daiva Mongirkarį pravedė inž. E. Cibas. daitė-Richardson, parapijos cho
Paskutinis sezono subatvakaris ras, vadovaujamas kompozito
riaus J. Gaidelio.
bus gegužės trečią šeštadienį.
Programoje buvo: Largo —
Motinos Dienos minėjimas
G.
F. Handel, Avė Marija —
rengiamas gegužės 4, sekmadie
Ch.
Gounod, Atgailos malda —
nį, 3 vai. po pietų Tautiniuose
R.
Wagner,
Panis Angelicus —
Namuose L.M.F. Bostono klu
C.
Franck,
Sanctus
— Beethobo. Kalbės režisorė Aleksandra
ven,
Malda
—
Moniuszko,
CruGustaitienė. Pianinu skambins
cifix
ir
Palmės
—
G.
Faure,
klubo pirm. Aleksandra MoriarPrisikėlimo kantata — V. Jakuty. Vyks parodėlė ir vaišės.
bėno,
Malda už tėvynę — J.
Antano Bričkaus šermenų me
Gaidelio.
tu jo giminės, draugai ir pažįs
Visos giesmės buvo atliktos
tami Lietuvių Fondui sudėjo
lietuviškai.
>
265 dol.
Prieš
koncertą
Tėvas
A. Jur
Trio koncertas: Izidorius Vagelaitis,
OP,
supažindino
su mu
syliūnas — smuikas, Joyce Irons
zikos
ir
spalvų
tradicijomis.
— čelo ir Vytenis Vasyliūnas —
Programa buvo neperkrauta ir
pianinas įvyks gegužės 4,
puikiai
atlikta. Bažnyčia turi
sekmadienį, 4 vai. po pietų.
gerą
akustiką,
tai koncertas
Naujosios Anglijos konservatori
skambėjo
gražiai.
Po koncerto
jos RecitaI salėj (Jordan Hali ma
buvo
palaiminimas
Švč. Sakra
žojoj salėj). Šalia komp. Juliaus
mentu
ir
paskui
salėj
vaišės.
Gaidelio naujo veikalo bus at
Visi
koncerto
dalyviai
buvo
pa
likta Mozarto C dur ir Menvaišinti
kava,
pyragaičiais
ir
ki
delssohno trio D moli.
tais skanėstais. Vaišes surengė
Tarptautinio Instituto baliuj choro narės ir jų artimieji.
Šios parapijos klebonu yra
lietuviai gražiai pasirodė. Ge
riausioj vietoj turėjo patį di kun. Šakalis. Jis ir globojo šį
džiausią stalą su lietuviškais gražų koncertą. Pasiklausyti
valgiais. Stalas visą laiką buvo religinės muzikos iš Bostono
apgultas publikos. Buvo tauti buvo nuvykęs nemažas būrelis.
niais drabužiais pasipuošusių — P.Ž.

TROPICAL

SHORES

APARTMENTS

nn

motel

635 Corey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

Tel. (813) 360-9513
Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gult of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Clove Lakęs Nursing Home

iš BOSTONO ir NEW YORKO

and Hėalth Related Facility

Kaina nuo $739.—

Accreditotion by the Joint Commission on Accreditation of Hospttals

COUNCIL OF LONG TERM FACILITY

A New Modern Cancept jbf Health Care
RANGING FROM INTENSIVE NURSING CARE
TO RESIDENTIAL ACCOMMODATIONS
• Registered Nurses-24 Hours
• FullTherapeutic & Rettoraftve Program
• Color TV • Luxury Facilitiet at
Moderato Rates
• Centrai Air Cor.ditioning
• Magnifieenl Views
• Beautiful Gardens
• Recreation & Entertainment Progrėm

•
•
•
•
•
•
•

RN Supervision
Toilet Facilitiet in Every Room
Beauty & Barbe? Shop on Premisos
Accommodations for Couples
GiftShop
Fu II Time Sočiai Worker
S pečiai Diets

BROCHURE ON REQUEST

761-2100

25 FANNING ST., STATENISLAND 10314
ott Staten Island Expressway. 3 miles from Verrazano Bridge

ALL AMERICAN ADJUSTMENT CO.
COMMERCIAL COLLECTION SERVICE

2036 INGALLS AVENUE

LINDEN, N.J. 07036
925-1062

R.P. MOGENIS
PRESIDENT

IŠVYKSTA:
liepos 16 (Daiįg šventė)
birželio 11
liepos 18
birželio 25
birželio 30
rugpjūčio 20
rugsėjo 19
rugsėjo 3
lapkričio 21
gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš Chicagos
119 — Clevelando 84 —Detroito 74 — daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKŠTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
TeJ. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
Air fares subject to Government approval
Norinti ėnf atsikviesti giminešTFLietūvoFsutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ...... 212) 827-9645
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Jaunimo pamaldos bus gegu
žės 4, šį sekmadienį, 11 vai.
Kultūros Židinio didžiojoj salėj.
Pamaldomis ir programa rūpina
si KŽ jaunimo sekcija, vaišėmisskautai. Tuoj po pamaldų bus
vysk. Valančiaus minėjimas,
ir pertrauka užkandžiam.
Numatytas gegužės 11 masi
nis visų žmonių mitingas, pasi
keitus sąlygom, atidedamas vė
lesniam laikui. Žmonės prašom/
laiškus rašyti ir toliau.
Moterų Vienybės pavasario
balius vyksta šį šeštadienį, ge
gužės 3, Kultūros Židinyje. Pra
džia 7:30 v.v. Šokiam groja Gu
tauskų orkestras.
Antano Maceikos vardo bib
liotekos dedikacija bus gegužės
4, sekmadienį, 1 vai.
Posėdžių menė Kultūros Židi
nyje yra pertvarkyta. Dail. J.
Bagdonas nutapė didelį, per visą
galinę sieną paveikslą, K. Visoc
kis padarė spintas, kuriom galės
pasinaudoti organizacijos.
Jis
taip pat išlygino sieną, kur yra
langai. Išlyginęs sieną nudažė
baltais tekstūriniais dažais. Šių
patalpų dedikacija dr. Juozui
Leimonui atminti bus gegužės
4, sekmadienį, 1 vai.
Sportininkų kambaryje Kultū
ros Židinyje bus pakabinti jau
nuolių Rimanto Biručio ir Tomo
Dičpinigaičio portretai. Kamba
rys dedikuojamas jiem prisi
minti. Dedikacijos iškilmės bus
šį sekmadienį, gegužės 4, 1 vai.
Dr. J. Leimonas Bostono atei
tininkų iniciatyva bus pagerbtas
šį sekmadienį. 1 vai. bus dedi
kuojamas vienas Kultūros Židi
nio kambarys (žiūr. skelbimą).
Dr. J. Leimonas buvo žymus
ateitininkas, ilgus metus buvo
didžiausios jaunimo organizaci
jos pavasarininkų vadas. K. Židi
nio administracija ir New Yorko
ateitininkų valdyba kviečia da
lyvauti šiame dr. Leimono pa
gerbime. Šeimai prašant, 11 vai.
K. Židinyje bus aukojamos mi
šios už jo sielą.

Kultūros Židinio didysis pa
vasario koncertas įvyks gegužės
31. Apie jo atlikėjus primadoną
Maralin Niska ir jos vyrą smui
kininką William Mullen žinių
duodama 4 puslapy, muzikos
puslapy.

ŠĮ SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 4 D.,
KULTŪROS ŽIDINY:

gegužės 4, sekmadienį, 12:30 Angelų Karalienės parapijos
11 vai. — Jaunimo pamaldos;
12 vai. — Vysk. M. Valančiaus minėjimas jaunimui;
1 val— Atskirų K.Ž. patalpų dedikacija:
Antano Maceikos vardo bibliotekos A. Maceikai
Ir Philadelphijos lietuviam pagerbti;

Posėdžių menės — organizacijų kambario —
Dr. Juozui Leimonui atminti;

Vysk. M. Valančiaus 100 metų
mirties sukaktis minima gegu
Sportininkų kambario — Rimantui
Biručiu!
žės 4, sekmadienį, 4 v. popiet
ir Tomui Dičpinigaičiui atminti.
Kultūros Židinio mažojoj salėj.
Apie šį didįjį 19 amžiaus lietu
Pamaldomis ir programa rūpinasi K.Ž.A.K. jaunimo reikalų
vį, jo reikšmę Lietuvai kalbės
sekcija, talkinant rašytojuiPauliui Jurkui; vaišėmis — skautai.
Paulius Jurkus. Valančiaus raštų
ištraukas skaitys aktorius Henri
kas Kačinskas. Jis pasirinko iš
traukas iš Žemaičių vyskupystės
Katalikių Moterų Sąjungos 24
KAS YRA MANO
ir jo humoristinius gabalėlius iš kuopa gegužės 4 rengia Motinos
MOTINA?
Šventųjų gyvenimų. Iš garsa- dienos minėjimą. 11 vai. mišios
juostės bus perduota Palangos ir bendra komunija Angelų Ka
... Jos vardą pirmą kartą iš
Juzės ištrauka, įkalbėta žemai ralienės parapijos bažnyčioj. Po
tariau MAMA.
tiškai. Po minėjimo kavutė. Mi mišių parapijos salėj narių ir
. . . buvo mano slaugė, auklė,
nėjimą rengia ir visus maloniai svečių vaišės bei minėjimas.
budėtoja,
maitintoja, mokytoja,
atsilankyti kviečia Vaižganto Prieš mišias narės susirenka
gydytoja,
mano
laimės puoselė
Kultūros Klubas.
bažnyčios prieangy ir, prisi
toja,
lietuvybės
išlaikytoją,
segusios ženkliukus, su vėliava
Lietuvai
laisvės
kovoti
ra
Mišios už a.a. dr. Juozo Lei- organizuotai eina į bažnyčią.
gintoja.
mano sielą bus laikomos šį sek
Pulcherija Turulienė aukoja
Kas yra tavo ir jūsų Motina?
madienį 11 vai. Kultūros Židinio 30 dol. Kultūros Židinio kry
. . . Jūsų atsakymas toks pats,
auditorijoj. Mišias užprašė ve žiaus paminklo fondui a.a. Juo
Kas yra Motina tų, kurie buvo
lionio žmona Stasė Leimonienė- zui Valiušaičiui, dr. Leonardui
kankinami
kalėjimuose, žudomi
Gimbutienė.
Plechavičiui ir generolui Povi
ir šaudomi žiauraus okupanto?
Bilietus į N.Y. tautinių šokių lui Plechavičiui atminti. Nuošir
Kas yra Motina tų, kurie ją
grupės sukaktuvinį koncertą- dus ačiū.
išduoda Lietuvos priešui komu
balių galima užsisakyti pas Da
Dail. Jurgis Juodis iš Nevv nistui už vaikų krikštijimą, už
nutę Birutienę, 28 Ashford St. Yorko išsikelia į Floridą. Nuo lietuvišką katekizmo mokymą,
Brooklyn, N.Y. 11207, tel. TA 7- gegužės 1 jo naujas adresas: už bažnyčios lankymą, už Lie
8231, ir pas Giedrę Stankūnienę, 275 So. Tessier Dr., St. Peters- tuvos meilę?
75-18 199 Street, Fresh Mead- burg Beach, Florida 33706.
Pagerbkime jas visas gegužės
ows, N.Y., 11366, tel. 479-2913.
4, sekmadienį, 12:30 Angelų
Už Jurgį Košį, pedagogą, kuris
Stalus prašom užsisakyti iš anks
Karalienės parapijos salėj, po
to ir jų adresu prašom siųsti ilgai gyveno Nevv Yorke, jo 3 dalyvavimo mišiose 11 vai. toj
metų mirties sukakties dieną ba
pinigus.
pat bažnyčioj.
landžio 27 atlaikytos mišios
NY LB Pirmoji Apylinkė
Gen. Mikas Rėklaitis, atvykęs
pranciškonų koplyčioj.
iš Chicagos skaityti paskaitos, iš
Nevv Yorko buvo nukeliavęs į
Scranton, Pa., kur aplankė savo
HARTFORDO LIETUVIŲ KLUBAS
gimines Giedraičius, ir sekma
dienį po paskaitos išvyko į Waterbury, Conn., pas savo gimi
RENGIA
nes J. Brazauskus.
Dr. Petras Kisielius iš Chica
PAVASARIO BALIŲ
gos skaitys paskaitą ateitinin
kų moksleivių šventėj gegužės
18.
PROGRAMĄ ATLIEKA
LSS Tarybos Pirmija posė
džiavo balandžio 26 ir 27 Kul
CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
tūros Židinyje. Dalyvavo: v.s. A.
SU SOLISTE IRENA GRIGALIŪNAITE
Saulaitis, Oakville, Conn., v.s.
P. Molis, Worcester, Mass., v.s.
GGEGUŽĖS 10 D.
7:30 V.V.
Č. Senkevičius (svečias) ir v.s.
M. Vasiliauskienė, Toronto,
227 LAWRENCE ST. HARTFORD, CONN.
Ont., v.s. Fl. Kurgonienė ir v.s.
VEIKS BUFETAS ŠOKIAI
VI. Vijeikis, Chicago, 111., ps.
AUKA $5.00 — STUDENTAMS $3.00
Tėv. P. Baltakis, v.s. L. Milukienė ir v.s. Alf. Samušis, Nevv
STALUS GALIMA UŽSISAKYTI KLUBE
York, N.Y.
Jie svarstė LSS
TEL. 247-3501
nuostatų, skautiškojo ugdymo ir
administracinius klausimus;

Už a.a. Petrą Oleką, balandžio
Sol. M. Razgaitis vėl dainuo
17 Lietuvoj mirusį ilgametį Lie ja operoje Regina ir todėl savo
tuvos operos solistą ir režisierių, koncertą, kuris turėjo įvykti ge
bei kitus Olekų šeimos miru gužės 11, nukelia į rudenį.
sius mišios buvo aukojamos ba
Didžiųjų trėmimų į Sibirą
landžio 26 pranciškonų koply
čioj. Žmonių prisirinko apypilnė minėjimą rengia Simo Kudirkos
koplyčia. Mišias už savo dėdės šaulių kuopa. Minėjimas bus
vėlę užprašė ir po to visiem pa birželio 15 Kultūros Židiny. Pa
maldų dalyviam savo namuose skaitą apie Sibirą skaitys šaulė
suruošė šermenų pusryčius Al Emilija Putvytė, kuri profeso
riauja netoli Providence, R.I.
gis ir Rožė Daukšai.

MOTINŲ PAGERBIMAS

Lietuvių
tarpapygardinės
pirmenybės plaukymo, šachma
tų ir stalo teniso šakose įvyks
ta šį savaitgalį, gegužės 3-4
Rochestery, N.Y. Plaukymo
pirmenybės prasideda šeštadie
nį 12 vai. Benjamin Franklin
High School patalpose, kam
pas Norton St. ir Hudson Avė.
Norį dalyvauti gali užsiregist
ruoti vietoj. Stalo teniso pir
menybės prasideda 10 vai. Carter Recreation Center, Kampas
Norton St. ir Carter St. Šachma
tų pirmenybės vyksta Šv. Jurgio
parapijos salėj, 545 Hudson Avė.
nuo 10 vai. ryto.
Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje buvo paskelb
ta, kas aukojo a.a. Juozui Valiu
šaičiui atminti. Sąraše įsibrovė
klaida: 25 dol. paaukojo Vytau
tas ir Stefa Vaikučiai, o ne Vaitužiai.
JAV LB krašto valdyba pati
pirmoji atsiliepė į BATUNo at
sišaukimą ir prisiuntė BATUNo
vasaros stipendijų prie Jungti
nių tautų fondui 300 dol. para
mą.
A.L.R.K. Federacijos Nevv
Yorko apskrities seimelio suva
žiavimas įvyko balandžio 27
Maspetho lietuvių V. Atsimainy
mo parapijos salėj. Dalyvavo
daug atstovų ir svečių. Seimelis
praėjo dvasiniame pakilime.
Plačiau vėliau.
Moteris ieško buto iš 2-3 kam
barių. Pageidaujama Woodhavene ar Richmond Hill. Skambin
ti vakarais tel. VI 9-5936.

virš, salėje, 213 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

Programoje:

Alfonso Samušio paskaita.
Šatrijos šokėjai, literatūrinė dalis, vaikų darželio
“Gintarėliai” darbelių parodėlė.

Pabaigoje — kavutė, pabendravimas. įėjimas visiem laisvas
Rengėjai — N.Y. LB Pirmoji Apylinkė (Brooklynas)

Mūsų specialybė aptarnauti automobilistus gazoli
nu greit ir gerai. Tai pati artimiausia ir patogiausia vieta nuo
Lietuvių Kultūros Židinio
TEXACO
Gas station, 594 Jamaica Ave.-Highland Blvd. sankryža.
Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 385-9547. Galima pirkti kredito
kortelėmis: Texaco, Bankamericard, Mastercharge. Kainos
ne aukštesnės palyginus kitose vietose: Regular — 53.9
Hitest — 58.9
GAZOLINO PARDAVIMO LAIKAS:
Pirmadieniais — Penktadieniais 7-7
Šeštadieniais 8-6
SEKMADIENIAIS 8-3

Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 29-tos kuopos

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
įvyksta gegužės 4 d., sekmadienį, 11 vai. ryto. Sv. mišios,
po mišių pusryčiai Apreiškimo parapijos salėj.

Visos narės ir norinčios įstoti kviečiamos dalyvauti.

NEVV YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ
GRUPĖS, VADOVAUJAMOS
JADVYGOS MATULAITIENĖS,
25 METŲ SUKAKTUVINIS

KO N C E RTAS-B A Ll US
įvyks gegužės 10 d. Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 v.v.

Programoje:

N.Y. Tautinių Šokių Grupė, vad.
J. Matulaitienės (akomponuoja Gutauskų
orkestras)
Solistė Jūratė Veblaitytė-Litchfield
(akomponuoja Albinas Prižgintas)
Po programos: Banketas ir šokiai grojant Gutauskų

orkestrui
Įėjimo auka — $12.50
Stalus užsakyti pas:

Danutę Birutienę — TA 7-8231
Giedrę Stankūnienę — 479-2913
Visus kviečia atsilankyti
Rengimo Komitetas

METROPOLITAN OPEROS
IR NEVV YORK CITY OPEROS
PRIMADONOS MARALIN NISKA IR
JOS VYRO SMUIKININKO
VVILLIAM MULLEN

DIDYSIS PAVASARIO KONCERTAS
įvyks š.m. gegužės 31, šeštadienį, 8 v.v. Kultūros Židiny.
Po koncerto bus vaišės ir pasisvečiavimas su ponais Mullen.
Visos vietos rezervuotos.
Auka: 10 dol. Moksleiviam ir studentam — 3 dol.
Vietas prašom rezervuotis pas:
Dr. A. Radzivanienę, telef. 441-9720
Eleną Andriušienę, telef. VI 7-4477
Ireną Alksninienę, telef. TU 6-5695
Dr. J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980
Ireną Veblaitienę, telef. 201 687-4943
Šiuo pavasario koncertu yra pradedama serija koncertų, kurių visas pelnas
skiriamas koncertiniam Steinvvay pianinui įsigyti. Koncertus nemokamai jau yra
pasižadėję atlikti: ponai Mullen, sol. K. Jakutis, muzikas A. Prižgintas, pianistė
J. Rajauskaitė-Petrauskienė, pianistė A. Kepalaitė.
Paaukoję šiam tikslui 100 dol. ar daugiau, tampa pianino mecenatais ir gauna
nemokamai bilietus sau ir savo šeimai į visus šiam tikslui rengiamus koncertus.
Visos aukos atskaitomos nuo valdžios mokesčių. Aukas prašom siųsti: Franciscan
Fathers Building Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

